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ÚVOD
Občanské sdružení ROMEA vzniklo 31. 12. 2002. Založila jej pětice mladých lidí (čtyři Romové, jeden Čech), kteří se
podíleli v minulosti na celé řadě mediálních aktivit spojených s romskou tematikou. Sdružení ROMEA je
dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti
rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Mezi
základní poslání patří snaha sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat
romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.

ZÁKLADNÍ CÍLE


podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a
tolerance ve společnosti



vydávání nezávislých časopisů, novin i jednorázových publikací o Romech a jejich šíření jak mezi romskou
tak i ostatní populací v celé České republice



podpora vzdělávání Romů včetně zprostředkovávání stipendií nadaným romským žákům a studentům,
prohlubování profesionálních znalostí zejména mladých Romů v oblasti mediální, ale i dalších



podpora romských kulturních a všeobecně volnočasových aktivit, zejména romské mládeže



podpora rozvoje romských komunit, pořádání kurzů a školení, výstav romských umělců, propagace romské
kultury ve všech jejích odvětvích



vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice instituce, sdružení i jednotlivce k naplňování cílů
uvedených výše

HLAVNÍ ČINNOSTI


propagační a popularizační činnost, vydávání tiskovin (časopisů), šíření informací prostřednictvím
elektronických médií (internet, televize, rozhlas), pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému
tématu



vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy, školení)
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informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se Romů



spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, napomáhání k lepšímu soužití majoritní společnosti a
Romů



spolupráce s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí a usilování o zapojení do mezinárodních nevládních
struktur zabývajících se romskou problematikou
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2007
ROMANO VOĎI - ROMSKÝ MĚSÍČNÍK
Měsíčník Romano voďi vychází od roku 2003, z romských periodik je tedy nejmladší. Za dobu pětileté existence si
vybudoval pozici média, jehož články pravidelně přebírají majoritní média, zejména internetová (server iDNES,
Econnect, RPA - Roma press agency ze Slovenska, Roma interpress z Bělehradu atd.). Myšlenka na jeho založení se
zrodila na konci roku 2002 coby reakce na absenci periodika, které by dokázalo moderním zpracováním zaujmout
romské i neromské čtenáře, přestože se zabývá tématem menšinovým, které není středem zájmu české
společnosti. Dalším cílem bylo motivovat Romy, aby se jeho prostřednictvím začali zajímat o věci veřejné a
spolupodíleli se na společenském životě v České republice.
Měsíčník RV v roce 2007 navázal na osvědčenou žánrovou skladbu i vizuální podobu časopisu, v lecčems se však
také inovoval. Ustálené společensko-politické rubriky jako Reportáž, Komentář, Rozhovor a mnohé další nově
doplnily rubriky věnované romské kultuře v širokém slova smyslu, díky nimž se čtenář dozvídá nejen o současných,
veskrze sociálních problémech, které ve větší míře vytváří jednostranný mediální obraz Romů. Etnografka a
kunsthistorička Eva Davidová se ujala strany nazvané Tradiční romská řemesla, v níž představuje živá i již mizející
lidová řemesla a užitné umění Romů. Novému fenoménu v romské kultuře je pak věnována rubrika Literatura, která
je prostorem pro představování českých a slovenských romských spisovatelů a jejich děl.
Měsíčník RV má na 1600 předplatitelů, mimo jiné je distribuován do sítě základních a speciálních škol, v roce 2007
vystoupal jejich počet na 378.

MENŠINY MEZI NÁMI
V programu na podporu integrace romské komunity byl realizován projekt Informační aktivity jako nástroj ke
zlepšení vzdělávacího prostředí ve škole. Sestával ze tří částí:

INTERNETOVÝ VZDĚLÁVACÍ CYKLUS O ROMECH
Internetový vzdělávací cyklus o Romech provozovaný na adrese www.skola.romea.cz funguje od října 2004. Je
určen zejména žákům, studentům a pedagogům základních, speciálních, středních odborných a středních škol. Jeho
cílem je přinášet do vzdělávacího systému pestré, relevantní informace o romské menšině, kterých se nedostává
jednak v učebních materiálech jednak v médiích a potažmo v celé společnosti. Argumentem pro smysluplnost a
potřebnost takovýchto informací je každoročně se zvyšující návštěvnost stránek a počet zaregistrovaných škol,
stejně jako množící se pozitivní ohlasy ze strany škol. Díky internetovému charakteru je cyklus využíván i mimo
půdu škol. Vynáší tak na veřejnost jinou, mediálně nezachycovanou dimenzi života Romů, která může rozšířit
povědomí veřejnosti o Romech a pozitivně ovlivnit klima společnosti vůči této marginalizované minoritě.
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V roce 2007 se sedm jeho rubrik rozšířilo o 163 nových článků, oproti původnímu plánu byl tento počet překročen
dvaapůlkrát. Vzdělávací web tradičně přináší informace o historii Romů v České republice i v Evropě, přibližuje
fenomén romské literatury včetně jeho představitelů-spisovatelů, informuje o novinkách v oblasti romské hudby,
nabízí profily význačných muzikantů i recenze nejen českých alb, představuje významné osobnosti z řad Romů
včetně například těch, kteří svůj život zasvětili profesionálnímu sportu, aniž by však o nich společnost cokoliv tušila.
Obrázkový minikurz romštiny a rubrika věnovaná problematice drogové závislosti uzavírají nabídku internetového
vzdělávacího cyklu.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK NA ŠKOLÁCH
Cílem čtyř besed na základních a středních školách s vyšším počtem romských žáků bylo umožnit dětem setkání se
vzdělanými, profesně či zájmově úspěšnými Romy, kterých je v bezprostředním okolí mnohých romských dětí
poskrovnu. Pozvaní hosté z řad romských vysokoškolských studentů, spisovatelů a aktivistů měli na děti zapůsobit
jako následováníhodný pozitivní vzor z jejich vlastní etnické skupiny. Besedy na téma vzájemné soužití
v mnohonárodnostní společnosti, romská kultura jako zdroj pozitivních hodnot, nově vznikající romská literatura
v kontextu života minority a majority, atd. se konaly v Mostě-Chanově, Brně a Praze. Besed se zúčastnilo na 130
romských žáků. Následné pozitivní reakce pedagogů a žáků či nabídka spolupráce s 5.Základní školou Most-Chanov
potvrdily, že podobná setkání a motivační diskuse s žáky ve vyučování chybí a jsou i proto vítaným doplněním.

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MENŠINY MEZI NÁMI A STEJNOJMENNÁ BROŽURA
Smyslem bylo zapojit děti do projektu, který ukáže, jak současná mládež vnímá problematiku menšin, jaký k nim má
osobní vztah, jak nazírá na jinakost a jak ji dokáže reflektovat. Minulá léta i poslední ročník dávají tušit, že vnímání
žáků je více charakterizováno tolerancí a odmítáním nepřátelského přístupu k menšinám a cizincům.
Třetího ročníku soutěže Menšiny mezi námi se zúčastnilo 270 dětí. Tak jako v předchozích dvou letech i v roce 2007
literárně či výtvarně zpracovávaly téma menšin. Tentokrát poprvé ve větší míře reflektovaly minority žijící v České
republice, a to nejenom ty etnické. Vítězové byli oceněni na slavnostním odpoledni v pražské kavárně Medúza, kam
byli pozváni i jejich pedagogové, učitelé, přátelé. Zároveň zde byla otevřena výstava seznamující návštěvníky
kavárny s projektem Menšiny mezi námi a představující nejlepší díla právě uplynulého ročníku. Ta spolu s dalšími
plnila i nápaditě vyhotovenou 52stránkovou brožuru Menšiny mezi námi. Náklad 1500 kusů byl posléze
distribuován do 297 škol.

PODPORA VZDĚLANOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE V OBLASTI ROMSKÉ LITERATURY
Projekt navázal na sérii aktivit realizovaných občanským sdružením Romea na počest romistky a orientalistky
Mileny Hübschmnanové. I tentokrát chtěl připomenout odkaz její práce a pokračovat ve snaze, které ona věnovala
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podstatnou část svého života, a sice podporovat romské spisovatele v psaní v romském jazyce, pozdvihnout
literární sebevědomí těchto autorů a konečně pomoci romské tvorbě najít si své místo nejen v literárně
zainteresované společnosti. V roce 2007 sestával projekt ze tří částí:

DRUHÝ ROČNÍK LITERÁRNÍ CENY MILENY HÜBSCHMANNOVÉ
Stěžejní myšlenka projektu vycházela z faktu nově vznikající romsky psané literatury v ČR a z potíží, s jakými se jako
novodobý fenomén, i vzhledem k etnickému základu, potýká. Soutěž, jež byla i v předešlém roce široce
medializovaná, si kladla za cíl jednak upozornit veřejnost na tento projev romské kultury jednak podpořit zavedené
spisovatele i ty začínající v literární tvorbě v romštině.
Druhého ročníku literárního klání se účastnilo celkem 7 mladých lidí ze Slovenska a 44 z Čech, nechyběli mezi nimi
ani romští spisovatelé. Odborná tříčlenná porota složená ze spisovatelů Vlado Oláha, Janko Horvátha a romistky
Heleny Sadílkové vybírala tři vítěze v kategorii próza a tři další v kategorii poezie, všichni kromě diplomu obdrželi
ručně vyřezávanou sošku od romského umělce Ondreje Gadžora. Slavnostní předání cen proběhlo za účasti
významných romských i neromských osobností a novinářů v Mramorovém sále Paláce Lucerna. O soutěži
informovala média ČTK, Respekt, Romano nevo ľil, servery Tyden.cz a Sbernice.cz, Literární noviny, Host, ČT24,
Český rozhlas Vltava, Český rozhlas 6, Český rozhlas 7 a Radio Wawe.

VYDÁNÍ LITERÁRNÍ PŘÍLOHY ČASOPISU ROMANO VOĎI NAZVANÉ TO NEJ… Z LITERÁRNÍ
CENY MILENY HÜBSCHMANNOVÉ
Aby bylo jméno soutěže, Mileny Hübschmannové i oceněných literátů neseno dále, byla z vítězných příspěvků 1. a
2. ročníku sestavena 28stránková barevná brožura To nej… z Literární ceny Mileny Hübschmannové. Samostatně i
jako příloha měsíčníku Romano voďi byla distribuována na téměř 1700 soukromých adres, do knihoven a do škol.

PŘEDNÁŠKY O ROMSKÉ LITERATUŘE A JAZYKU VE ŠKOLÁCH
Série čtyř přednášek v základních školách v Mostu, Brně a Praze měla za cíl seznámit romské žáky
s existencí romské literatury, posílit v nich vnímání hodnoty vlastní kultury a umožnit jim setkání
s romskými spisovateli Emilem Cinou a Ignácem Zimou. Přednášku vedla trojice studentů 4.ročníku oboru
Romistika na FF UK. Dva z nich navíc jako Romové měli na žáky působit jako pozitivní vzor z vlastní
komunity.
Součástí přednášky byla i část věnovaná hrám. Překládaly se básně, próza, ve skupinkách pak žáci sami
skládali básně na téma Láska, některé z nich byly nakonec uveřejněny v časopise Romano voďi.
Vytvořená Power Pointová prezentace s pečlivě zpracovaným tématem romské literatury byla na
požádání ponechána v každé ze škol jako výukový materiál a pomůcka pro pedagogy. Díky přednášce
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rovněž vznikla spolupráce s 5. Základní školou Most, pro kterou bude na podzim 2008 pod našim
vedením připraveno další setkání, tentokrát na téma historie Romů.

ROMSKÝ INFORMAČNÍ SERVER - HTTP://WWW.ROMEA.CZ
Romský informační portál www.romea.cz fungující již od roku 2003 dostal v roce 2007 novou podobu, vizuálně se
tak přiblížil majoritním zpravodajským serverům. Od 1.1. 2007 do 31. 12. 2007 bylo publikováno celkem 3570
článků v českém jazyce a 685 článků v anglickém jazyce. K novinkám roku 2007 patří:

ROMSKÁ INTERNETOVÁ TELEVIZE ROMEA TV
V roce 2007 byl zpravodajský server rozšířen o romskou internetovou televizi Romea TV
(http://www.romea.cz/romeatv/), na níž lze sledovat několik stálých pořadů. TERNO je pořad pro mladé
představující formou rozhovorů a reportáží úspěšné i obyčejné Romy, kteří něco umí, o něco se v životě snaží – (5
příspěvků). Pořad z větší části připravoval v té době 17letý gymnazista Tomáš Bystrý - absolvent mediálního kurzu
pro mladé romské novináře organizovaného Romea, o.s. V rubrice zpravodajství bylo uveřejněno 243 reportáží
natočených redaktory Romea, o.s. či převzatých z jiných médií. Sekce Vzdělávací sdružuje videa na témata
celospolečenská, kulturní, lidskoprávní, historická, odborné debaty, portréty, ankety, apod. V rubrice se tak za rok
2007 objevilo 61 příspěvků. Nově byla realizována rubrika Filmy sdružující ukázky z filmů s romskou tematikou,
recenze, apod. (19 videí). Poslední rubrika Hudba a zábava kloubí reportáže z Khamora, videoklipy a hitparádu.

SPECIÁLY
V reakci na déle trvající kauzy na soudobé politické scéně či významné události v kultuře byly vytvořeny rubriky
nové, kde je možné najít zpravodajství spojené s konkrétním jedním tématem:


Agentura – shromažďuje informace od počátku vzniku myšlenky na vytvoření Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách



Janáčková – souhrn veškerých zpráv na Romea.cz týkajících se senátorky Liany Janáčkové a jejích
rasistických výroků.



Mediální partnerství Světového romského festivalu Khamoro - soubor textových, video- a fotoreportáží
z 10. ročníku mezinárodního romského festivalu Khamoro v Praze.
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Vždy v týdenních intervalech byl připravován tzv. ROMEA newsletter - týdenní přehled zpráv - v českém a
anglickém jazyce. Tento newsletter byl jednak posílán pomocí mailing listu na vybrané adresy v ČR a zahraničí
jednak byla jeho audio podoba umístěna na webu (anglická i česká verze). V současné době je v mailing listu
přihlášeno více jak 700 e-mailových adres.
Na základě dohody s Českým rozhlasem 6 umísťujeme na naše stránky rovněž audio soubory zpravodajství ČRo 6
týkající se Romů (http://www.romea.cz/index.php?id=multimedia). Podobnou dohodu jsme uzavřeli také s
Českou televizí, takže náš server odkazuje rovněž na video soubory a zajímavé pořady s romskou tematikou, které
vysílá tato televize.
Server www.romea.cz umožňuje, aby mohly i ostatní servery automaticky přebírat aktuální romské zpravodajství,
které vytváříme. Tuto službu jsme začali nabízet vůbec jako první romský server na světě. Zpravodajství
provozované sdružením Romea naleznete vedle stránek iDnes a Lidových novin také na pravděpodobně největším
a nejpropracovanějším serveru monitorujícím český internet www.pravednes.cz. Buď formou tzv. tickeru si mohou
provozovatelé ostatních serverů přetáhnout naše zpravodajství na své stránky, a zvýšit tak jejich aktuálnost nebo
pro zkušené webmastery je připraven exportní RSS soubor. Zprávy a články z časopisu Romano voďi od nás přebírá
také například server Econnect, Newsisfree, news.Gogole.com, news.centrum.cz, news.jyxo.cz, www.kratce.cz a
další.
Romský informační portál patří stále mezi nejnavštěvovanější portál tohoto zaměření.

PODPORA ROMŮ V PRAZE
Občanské sdružení Romea společně s dalšími organizacemi a institucemi od podzimu roku 2005 do června 2008
realizuje rozsáhlý pilotní projekt, jehož cílem je podpora vzdělávání a zaměstnávání Romů žijících v Praze. Partnery
projektu jsou občanská sdružení Slovo 21 a R-Mosty, Magistrát hl.m.Prahy, Úřad městské části Praha 3 a ZŠ
Havlíčkovo nám., Praha 3. Program je financovaný z Evropského strukturálního fondu prostřednictvím programu
EQUAL.
V rámci projektu Romea realizuje či již realizovalo pět aktivit:

VZDĚLÁVÁNÍ MLADÝCH NOVINÁŘŮ A ZÁJEMCŮ O PRÁCI V MEDIÁLNÍ OBLASTI
Cílem kurzu byla příprava mladých talentovaných Romů pro práci v mediální oblasti. Víkendovými semináři prošlo
od března 2006 18 studentů, 11 z nich kurz v roce 2007 úspěšně dokončilo. Během té doby měli studenti
teoretickou a praktickou přípravu (rozhlas, televize, tisk, fotografie) a praxi v majoritních médiích (Česká televize,
Český rozhlas, ad.). Vědomosti a zkušenosti předávaly kursistům renomované osobnosti společensko-vědních a
mediálních disciplín jako socioložka Jiřina Šiklová, novináři Libor Dvořák, Aleš Vrzák, Jarmila Balážová, Jiří Kokmotos,
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profesorka češtiny na Vyšší odborné škole publicistiky Jiřina Miklušáková a další. Studenti Mediálního kurzu se dnes
podílejí na mediálních aktivitách sdružení Romea formou příspěvků pro informační server Romea, časopis Romano
Voďi a internetovou Romea TV.

INTERNETOVÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ROMEA
Od poloviny roku 2006 fungují na pražských Vinohradech prostory Internetového centra, které jsou primárně
určeny klientům z řad Romů, jimž se tu dostává odborného pracovního poradenství a služeb zprostředkovatele
práce včetně nabízení volných pracovních míst z burzy práce, kterou rovněž provozuje Romea. Součástí je i malý
obchůdek s romskou literaturou a hudbou a přilehlé prostory kavárny. Cílem aktivity je, aby se Romové dostali
k počítačům a naučili se s nimi pracovat, což jim může pomoci zlepšit jejich postavení nejen na trhu práce. Centrum
je otevřeno denně mimo svátky, soboty a neděle vždy od 10 do 18 hodin. Měsíčně jeho služeb využije na 150
klientů. Prostor je využíván i ke vzdělávacím akcím občanského sdružení Romea a dalších partnerů.
Do roku 2008 se počítá s rozšířením nabízených služeb, které by z centra vytvořili vyhledávané místo pro
společenská setkání. V plánu jsou výstavy, přednášky, komorní koncerty, workshopy, to vše přirozeně spjaté
s romskou tematikou.

INTERNETOVÁ BURZA PRÁCE
Internetová burza práce, která slouží jako účinná cesta k rychlému hledání pracovního uplatnění v ČR i zahraničí
včetně vzdělávacích možností, čítala na konci roku 2007 na 500 registrovaných uživatelů – pravidelně stránky
využívají a denně emailem dostávají nabídku aktuálně zveřejněných míst. 40 firem a neziskových organizací zde pak
inzerovalo své nabídky. Z interního průzkumu mezi uživateli burzy práce v půli roku 2007, jehož se účastnilo 40
osob, vyplynulo, že třetině z nich či někomu z okolí projekt pomohl k nalezení zaměstnání. Koncem roku se začalo
s přípravami na účast na veletrhu práce JOBDAYS 2008, kde se projekt neziskové organizace bude prezentovat
vedle tuzemských i zahraničních společností a firem.

PC KURZY PRO ROMY
Cílem aktivity bylo zvýšit počítačovou gramotnost Romů a šanci na přijetí do zaměstnání, kde je znalost práce na PC
podmínkou. Tato aktivita byla i v roce 2007 úzce spjata s Internetovým centrem. Za dobu trvání projektu zde
proběhly čtyři běhy kurzů dle stupně pokročilosti, vždy pro 10 osob. Úspěšně je dokončilo 11 kursistů, kterým byl
vydán certifikát o získání kvalifikace pro práci s PC. Účastníci kurzu si osvojili základní obsluhu a práci s počítačem,
naučili se ovládat operační systém Windows a programy MS Office - Word, Excel, Outlook, Internet Explorer a
Power Point. 4 účastníci kurzu posléze získali zaměstnání nebo zaznamenali kariérní postup po jeho absolvování.
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ŠKOLENÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ TERÉNNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ PRÁCE
Rekvalifikační kurz akreditovaný u MŠMT měl za cíl vyškolit 10 romských terénních pracovníků, specializovaných na
zprostředkovávání zaměstnání romským klientům. Zejména ti dlouhodobě nezaměstnaní se hůře orientují na trhu
práce, neumí dostatečně využít všechny možnosti pro získání zaměstnání či selžou při pohovoru s potenciálním
zaměstnavatelem.
V průběhu roku 2007 pokračovalo školení kursistů zakončené v únoru předáváním certifikátů. Z deseti kursistů bylo
úspěšných devět osob, které tak získaly oprávnění k výkonu práce. Jeden z absolventů byl od jara 2007 zaměstnán
v Romea, o.s. na terénní program zprostředkování práce.

ANTIDISKRIMINAČNÍ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ ZEJM ÉNA NA ROMY
Cílem programu bylo nabídnout cílovým skupinám postiženým diskriminací lehce dostupnou odbornou právní
pomoc a zároveň zlepšit jejich právní povědomí v oblasti diskriminace. Vzhledem k nedostatečnému postihování
diskriminačního chování v české společnosti je tak linka ojedinělým pilotním projektem, který se snaží zacelit díry
v nabídce právní ochrany obětí. Projekt realizovaný z prostředků Nadace rozvoje občanské společnosti spustila
Romea v listopadu 2006. Za rok 2007 bylo zaznamenáno na bezplatné telefonní lince 400 hovorů, řešených případů
pak bylo v tomto časovém úseku přes 50 (např. nevpouštění Romů na diskotéku v Lipníku nad Bečvou, po intervenci
bylo dosáhnuto nediskriminačního přístupu. Poukázání na rasistické vtipy na webu www.smska.cz a iniciace jejich
okamžitého odstranění.).

Projekt stojí na třech pilířích:

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA PROTI DISKRIMINACI - 800 220 800
Základním smyslem Linky proti diskriminaci je nabídnout obětem diskriminace rychlou a efektivní pomoc, díky níž
se domohou svých občanských práv. Telefonní linka s vyškoleným dvoučlenným personálem doplněným o osobu s
odbornou právnickou kvalifikací byla klientům denně k dispozici od 9 do 17 hodin. Mimo tuto dobu volané hovory
zaznamenávalo nahrávací zařízení, kde na sebe klienti nechali kontakt a byli posléze pracovníky linky zkontaktováni.
Nejčastěji poskytnutá pomoc klientům:
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poradenství v případě, kdy klient nemá povědomí o tom, na jaké instituce a organizace se může se svým
problémem obrátit.



u složitějších případů nespadajících do kompetencí pracovníků linky byla klientovi zprostředkována pomoc
od jiné instituce, organizace.



aktivní pomoc při sepisování potřebných dokumentů (odvolání, žádosti apod.).



monitoring projevů diskriminačního chování institucí a osob, sledování projevů rasové nesnášenlivosti.

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ROMANO VOĎI ANTIDISKRIMINACE
12-stránková černobílá brožura novinového formátu vyšla s cílem seznámit čtenáře s problematikou diskriminace a
přesvědčit veřejnost, že nelze k této otázce zůstávat lhostejní. Příloha obsahovala rozhovory s oběťmi diskriminace
na základě pohlaví či rasového, náboženského charakteru, ale dotkla se i diskriminačního chování v zaměstnání.
Informovala rovněž o tom, jaké orgány a instituce v České republice toto téma řeší. Příloha také v neposlední řadě
poradila, kam se má oběť diskriminace obrátit, jak má v takovém případě postupovat. Konečně také shrnula vývoj
rasově motivovaného násilí v ČR po roce 1989. Antidiskriminační noviny vyšly ve spolupráci s občanským sdružením
Tolerance. Byly distribuovány spolu s měsíčníkem Romano voďi, samostatně pak úřadům, neziskovým organizacím,
romským poradcům a terénním pracovníkům pohybujícím se v romských komunitách.

SERVER WWW.ANTIDISKRIMINACE.CZ
Internetový informační kanál zaměřený na všechny občany byl spuštěn v dubnu roku 2007. Cílem bylo shromáždit
na něm vše podstatné o problematice diskriminace, včetně antidiskriminační legislativy a zároveň uveřejňovat
vzorové případy a návody, jak se zachovat v diskriminačních situacích, ať už v pozici oběti či svědka. Podobně jako
telefonní linka má tento server posílit právní povědomí veřejnosti.

ROZVOJ ORGANIZACE A ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁL NÍCH SLUŽEB
V rámci programu JPD3 nazvaného Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců Romea, o.s. a zkvalitnění
poskytovaných sociálních služeb financovaného Magistrátem hlavního města Prahy byla realizována série kurzů
vedených odborníky a specialisty v daných disciplínách. V průběhu roku prošli zaměstnanci těmito kurzy:


Kurz krizové intervence



Zásady terénní práce



Sociální minimum
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Struktura státní správy



Management, organizace volného času, řízení podniku



PC kurz

OSTATNÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2007
Server www.romea.cz jako první médium upozornil na rasistické výroky na adresu Romů pronesené senátorkou a
starostkou ostravských Mariánských Hor a Hulvák Lianou Janáčkovou a zastupitelem Jiřím Jezerským (oba nezávislí).


Podání trestního oznámení na Lianu Janáčkovou a Jiřího Jezerského. K oznámení se připojilo osm dalších
organizací a sedm jednotlivců, mezi nimi i bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl, bývalá
zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová či exposlankyně Monika Mihaličková.



Připojení se ke 20 romským organizacím a 150 jednotlivcům, kteří podali trestní oznámení na
místopředsedu vlády České republiky Jiřího Čunka z důvodu údajného podněcování nenávisti vůči skupině
osob nebo k omezování jejich práv a svobod.



Účast na mezinárodní konferenci mediální diverzity UDIVERSUM pořádané tiskovou agenturou gitA, jejímž
cílem je přispívat k rozšíření pohledu na svět nabízeného mainstreamovými médii o nové aspekty. Romea,
o.s. přednesla příspěvek na téma „Jak ovlivňovat obraz minorit v médiích“.



Prezentace aktivit Romea, o.s. na Veletrhu neziskových organizací pořádaném Nadací Forum 2000.



Tvorba a správa webových stránek www.khamoro.cz (Slovo 21), www.slovo21.cz (Slovo 21, o.s.),
www.palaestra.cz (Palaestra, o.s.).



Poradenství, krátkodobé stáže a exkurze na požádání, zpravidla pro studenty ze zahraničí.
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