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ÚVOD
Občanské sdruţení ROMEA vzniklo 31. 12. 2002 jako dobrovolná, nevládní, nezisková organizace
sdruţující romské a neromské občany, jejichţ primárním cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení
dodrţování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Mezi základní
poslání patří snaha sdruţovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí na
různých úrovních pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného souţití.
ZÁKLADNÍ CÍLE
 podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodrţování 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, s akcentem na prohlubování znalostí a profesionálních dovedností
mladé generace v oblasti mediální, ale i dalších
 podpora romských kulturních a všeobecně volnočasových aktivit, zejména romské mládeţe
 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, sdruţení 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)
 informační činnost, vyhledávání a shromaţďování informací týkajících se Romů
 spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, napomáhání k lepšímu souţití 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

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009

1. Romano voďi - romský měsíčník
Měsíčník Romano voďi vychází od roku 2003. Za dobu šestileté existence si vybudoval pozici média,
jehoţ články přebírají majoritní média, zejména internetová (server iDNES, pravednes, Econnect, RPA Roma press agency ze Slovenska, Roma interpress z Bělehradu atd.). Myšlenka jeho zaloţení se
zrodila v roce 2002 coby reakce na absenci periodika, které by dokázalo moderním zpracováním
zaujmout romské i neromské čtenáře, přestoţe 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 zapojovali se do širšího společenského ţivota v České republice.
Měsíčník RV v roce 2009 navázal na ţánrovou skladbu i vizuální podobu časopisu. Společenskopolitické rubriky jako Reportáţ, Komentář, Rozhovor doplnily rubriky věnované romské kultuře,
sociálním problémům, diskriminaci a nově i aktuálně vzrůstajícímu pravicovému extremismu. Součástí
obsahové skladby je rovněţ etnografie, romská literatura a minikurz romštiny. Vybrané rubriky se
objevují ve dvoujazyčné, romsko-české verzi. Mezi stálé externí přispěvatele patří hudební publicista
Vladimír Vlasák, etnografka Eva Davidová, romský básník a prozaik Emil Cina, a další.
Měsíčník RV má na 1500 odběratelů, mimo jiné je distribuován do sítě čtyř set základních a speciálních
škol.

2. Romský informační server - http://www.romea.cz
Romský zpravodajský portál www.romea.cz funguje od roku 2003. Díky relativně dlouhé existenci na
mediálním trhu, specializaci a systematickému monitoringu je jako zdroj informací vyuţíván i majoritními
médii. Od 1.1. 2009 do 31. 12. 2009 bylo publikováno celkem 1900 článků v českém jazyce a 290
článků v anglickém jazyce. V roce 2009 pokračovaly úspěšné rubriky uvedené do provozu v předchozím
roce:
On-line rozhovory s osobnostmi
V průběhu roku se uskutečnilo 11 on-line rozhovorů s osobami z různých oblastí společenského ţivota.
Čtenáři serveru měli jedinečnou moţnost ptát se pozvaných hostů na cokoli souvisejícího s předem
danou tematickou oblastí, jejich profesí, zkušenostmi, názory, apod. Odpovídali např. Lejla Abbasová zakladatelka nadačního fondu Asante Kenya a Projektu Medela, poradkyně a tisková mluvčí ministra
pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába, Radek Banga alias Gipsy - zpěvák, beatboxer, rapper,
hudebník a frontman skupiny Gipsy.cz, Klára Kalibová – právnička která se více neţ 5 let se zabývá
neonacismem, rasismem a trestnou činností z nenávisti a další.
Server nadále čtenářům poskytuje zpravodajství romské internetové televize Romea TV a tematicky
zaměřené, sběrné Speciály.
Romská internetová televize ROMEA TV
Vznikla v roce 2007 s nabídkou několika stálých pořadů: TERNO, pořad pro mladé představující formou
rozhovorů a reportáţí úspěšné i obyčejné Romy, kteří něco umí, o něco se v ţivotě snaţí. Další rubrika

Zpravodajství přináší reportáţe a zprávy z dění ze světa Romů a související témata. Pro sekci
Vzdělávání se připravují reportáţe s tématy celospolečenskými, kulturními, lidskoprávními, historickými,
dále odborné debaty, portréty, ankety, apod. Filmová rubrika obsahuje ukázky ze snímků s romskou
tematikou, recenze, apod. V sekci Hudba a zábava jsou k nalezení sestřihy ze světového festivalu
Khamoro, videoklipy a hitparáda. V roce 2009 vznikla nová rubrika Desetiminutovka Tomáše Bystrého.
Tento mladý romský moderátor připravuje pravidelné rozhovory s výraznými osobnostmi romského
původu napříč společenským spektrem.
Speciály
Déle trvající kauzy na soudobé politické scéně či významné události v kultuře vedly ke vzniku
speciálních rubrik, v nichţ je moţné najít veškeré, chronologicky řazené, zpravodajské informace
spojené s konkrétním tématem. Jedná se např. o rubriky:
-

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

-

Janov – přináší objektivní zpravodajství o kauze sídliště Janov V Litvínově, které bylo
podle usnesení vlády zaneseno mezi vyloučené lokality.

-

Diskriminace – mapuje a dokumentuje aktuální případy diskriminace v naší společnosti.

-

Neonacismus – monitoring událostí dokumentujících vzrůstající napětí ze strany krajně
pravicových extrémistů vůči Romům

-

Ţhářský útok ve Vítkově

Vţdy 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
do zahraničí. V současné době je v mailing listu přihlášeno více jak 700 e-mailových adres. Odkazy na
jednotlivé články v češtině a angličtině jsou zároveň pravidelně zveřejňovány i na webové sociální síti
www.facebook.com, kde má ROMEA, o.s. (http://www.facebook.com/sdruzeniromea) jiţ přes 1000
fanoušků.
Na základě dohody s Českým rozhlasem 6 umísťujeme na naše stránky rovněţ audio soubory
zpravodajství ČRo 6 týkající se Romů (http://www.romea.cz/index.php?id=multimedia). Podobnou
dohodu jsme uzavřeli také s Českou televizí, takţe náš server odkazuje rovněţ na video soubory a
zajímavé pořady s romskou tematikou, které vysílá tato televize.
Server www.romea.cz umoţňuje, aby mohly i ostatní servery automaticky přebírat aktuální romské
zpravodajství, které vytváříme. Tuto sluţbu jsme začali nabízet vůbec jako první romský server na
světě. Zpravodajství provozované sdruţením Romea naleznete vedle stránek iDnes a Lidových novin
také na pravděpodobně největším a nejpropracovanějším serveru monitorujícím český internet
www.pravednes.cz. Jedná se buď o formu tzv. tickeru, kdy 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, www.kratce.cz a další.
Romský informační portál patří stále mezi nejnavštěvovanější portál tohoto zaměření.

3. Iniciativa proti extremismu
Projekt zaměřený na extremismus, resp. podporu aktivit, které pomáhají obětem tohoto hnutí a jeţ
současně ovlivňují jeho obraz v médiích a působí na veřejné mínění, povaţujeme za úspěšně
zvládnutý. Klíčová aktivita č. 4 – Iniciativa proti extremismu – však stále ještě probíhá a nabírá další
podporu veřejnosti, jíţ bude posléze vyuţito jako nástroje pro podporu boje proti extremismu na
politické úrovni.
Hlavním cílem projektu bylo dovést veřejnost a odpovědné orgány k netoleranci a neakceptaci
extremistických (zejména ultrapravicových) skupin. Konkrétními cíli pak byly:
a) zvýšit povědomí veřejnosti o ultrapravicovém hnutí v ČR (aktivity, ideje, apod.),
b) na konkrétních případech obětí dokazovat protiprávnost a nehumánnost idejí a aktivit těchto skupin,
c) poskytovat právní pomoc těmto obětem,
d) vysvětlovat a uvádět na pravou míru problematiku (romská menšina, imigranti, apod.), která této
menšině slouţí jako odrazová plocha pro jejich populismus a demagogii,
e) jako protiváhu tvrzení extremistických skupin medializovat tzv. příklady dobré praxe (organizace či
města úspěšně bojující se sociálním vyloučením, romské osobnosti, apod.),
f) za pomocí váţených osobností české společnosti, představitelů neziskových organizací a „běţných“
občanů vytvořit iniciativu (výzvu na webu www.romea.cz) vyjadřující se k problematice extremismu,
která bude mimo jiné prostředkem k ovlivnění veřejného mínění a případnému politickému tlaku

4. Monitoring a medializace problémů života romské menšiny v ČR
Projekt vzniknul jako reakce na porušování lidských a občanských práv s akcentem na romskou
menšinu a to zejména v oblastech:
-

Bydlení (nevýhodné nájemní smlouvy, vystěhovávání rodin, apod.),

-

Zaměstnaní (diskriminace uchazečů o zaměstnání, apod.),

-

Školství (diskriminace dětí ze strany pedagogů, neoprávněné zařazování do
speciálních škol, apod.),

-

chování politiků a samospráv (výroky politiků o Romech, postupy radnic vůči Romům,
apod.),

-

přístupu Policie ČR (nerovný přístup, apod.).

Cílem stále trvajícího projektu je eliminovat způsoby, při nichţ dochází k protiprávnímu jednání, ale i
informovat o konkrétních případech a praktikách a dávat tak najevo nemoţnost svévole poškozujících
stran. Probíhá ve spolupráci se sítí informátorů v krajích a neziskovými organizacemi. Sesbírané
materiály jsou v některých případech poskytovány Policii ČR k přešetření, případně mohou slouţit jako
důkazní materiál. Všechny řešené kauzy jsou současně umisťovány do speciálních rubrik na serveru
www.romea.cz, některé z nich přebírají majoritní média. Z řešených kauz např. vystěhování rodiny
Badţových, provokativní kampaň kandidáta za ODS Jiřího Šulce do krajského zastupitelstva, monitoring
aktivit krajně pravicových radikálů, apod.

5. Medializace a prosazování lidských práv
Hlavním cílem projektu je zabezpečení prosazování práva a spravedlnosti v případech, kdy jsou
ohrožena lidská práva konkrétních osob, s akcentem na příslušníky romských sociálně vyloučených
lokalit.
Konkrétními cíli jsou:
a) Poskytování právní a jiné pomoci osobám, jejichţ lidská práva jsou či mohou být ohroţena a
prosazování preventivních opatření vytvořených na základě práce s klienty proti praktikám (např.
diskriminace v oblasti zaměstnávání, sluţbách, vzdělávání, bydlení, rasismus) v jejichţ důsledku by
mohlo dojít k porušování lidských práv.
b) Posílení kapacity NNO prostřednictvím rozšíření know-how organizace, tak abychom mohli účinně
poskytovat pomoc i po realizaci projektu dalším obětem.
Cílové skupiny:
- Příslušníci komunit v celém národnostním a etnickém spektru vč. příslušníků
většinové společnosti s akcentem na příslušníky romských komunit.
- Odhadovaný minimální počet přímých beneficientů: 10 (tj. řešení deseti konkrétních kauz)
- Odhadovaný počet nepřímých beneficientů:
 www.romea.cz – 2 000 návštěvníků denně
 Romano voďi – 1 500 ks (4 000 čtenářů)
Zatím se zdá, ţe všechny cíle i jejich ukazatele by měly být naplněny. Naopak se ukazuje, ţe počet
klientů, kteří se na nás obracejí převyšují kapacity tohoto projektu. Jako obtíţné se jeví prosazování
některých kauz do majoritních médií, ale i tento cíl se zatím daří naplňovat. V druhé polovině projektu
bude nutné větší úsilí napnout na získání dalších finančních prostředků na pokračování projektu, jelikoţ
se zcela jistě některé kauzy nepodaří vyřešit do konce projektu.

Rovněţ cíl posílení kapacity organizace se zdá být naplněn. Především díky zaměstnání redaktora
webu a kontaktního pracovníka.

6. Hate Crime – zapomenuté oběti
V červnu 2009 byl v Česku zahájen projekt Hate crime – Zapomenuté oběti. V rámci něj byl uskutečněn
průzkum, jehoţ cílem bylo zmapovat situaci obětí násilí z nenávisti v Česku a případné pomoci, která je
jim poskytována. Projekt byl obsahově veden českou projektovou skupinou, sloţenou z organizací In

IUSTITIA, Tolerance a občanská společnost a ROMEA, a koordinován organizací Kulturbüro Sachsen
e. V. V této pracovní skupině bylo vypracováno výzkumné zaměření projektu, byl stanoven předmět
výzkumu a vytvořen seznam organizací, se kterými byl veden rozhovor.
Čtyřmi cílovými okruhy průzkumu jsou:
1) role občanské společnosti při podpoře obětí násilí z nenávisti
2) osoby a skupiny ohroţené násilím z nenávisti v Česku
3) pohled společnosti a politické sféry na násilí z nenávisti v Česku
4) mezinárodní kontakty a finanční podpora
Specifické postavení mezi oběťmi násilí z nenávisti mají Romové. I kdyţ respondenti spojují s tímto
pojmem útoky vůči nejrůznějším skupinám, často jsou Romové zmiňováni na prvním místě, nebo je jím
přisuzována významná role. Pokud zdůrazňujeme specifické postavení Romů, pak je to především z
toho důvodu, ţe odpor vůči nim je sdílen ve velké části české veřejnosti.
Oficiální monitoring ze strany státních orgánů je nedostatečný, protoţe násilí z nenávisti má velkou
latenci a velká část těchto činů není z nejrůznějších důvodů oznámena na policii, a nemůţe se tak do
statistik dostat. Pokud jsou oznámeny, jsou tyto případy policií jen zřídka řešeny jako činy s
extremistickým podtextem. Proto je zásadní nezávislý monitoring, při kterém by docházelo k výměně či
sbírání dat na centrální úrovni. Jedná se ale o aktivitu, která vyţaduje značné lidské a finanční zdroje.
V první fázi byl uskutečněn kvantitativní e-mailový výzkum mezi více neţ 400 organizacemi v Česku, na
který navazoval kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných, tzv. aktivizačních rozhovorů s 24
experty. V listopadu 2009 se pak v Praze konal dvoudenní interní seminář pro zúčastněné organizace.

7. Menšiny mezi námi
V souladu se zásadami grantového řízení Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR pro rok
2009 byl v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
podpořen projekt Menšiny mezi námi.
V rámci tohoto projektu jsme se zavázali realizovat čtyři části:
1) Interaktivní internetový vzdělávací cyklus
2) Besedy a workshopy (ZŠ Baarova Plzeň, ZŠ Na Celně Mladá Boleslav, ZŠ Pod Zahradami
Pardubice, ZŠ Lidická Brno)
3) Literární a výtvarnou soutěţ Menšiny mezi námi
4) Výstavu „Hádej, kdo jsem?“
Mezi hlavní cíle projektu patřilo zvýšení informační úrovně dětí o kultuře národnostních menšin a
osobnostech z jejich řad, zvýšení podílu dětí na aktivním vytváření internetových stránek a tím
podpoření jejich zájmu o daná témata, prostřednictvím blogů, mapování vnímání ţáků z majoritní
společnosti, konkrétně toho, jak vnímají ţivot menšin ţijících na území ČR. Prostřednictvím soutěţe
Menšiny mezi námi jsme se snaţili povzbudit ţáky a studenty ke kreativnímu vyjádření názoru na
neustále měnící se multikulturní prostředí, v němţ vyrůstají.
Dlouhodobým cílem projektu bylo zvýšení vzájemné tolerance a zmírnění rasové a národnostní
nesnášenlivosti, coţ ale představuje dlouhodobé plánování strategií a dílčí realizace mnoha projektů.

Domníváme se, ţe předpokládané cíle byly splněny, o čemţ svědčí zvýšená návštěvnost webových
stránek www.skola.romea.cz , účast škol a sdruţení na soutěţi Menšiny mezi námi, samotné
zpracování příspěvků a pojetí tématu vztahujícího se k národnostním a jiným menšinám.
Vzhledem k několikaleté tradici a návaznosti projektu bychom rádi obě části projektu udrţeli i po jeho
ukončení. Interaktivní webové stránky budou i nadále doplňovány o nové články, přičemţ výběr a
úpravy budou z velké míry přizpůsobeny poţadavkům cílové skupiny. Ta je vyjádří svými komentáři pod
článkem.
Na aktualizaci internetových stránek a komunikaci s registrovanými školami budou po skončení projektu
pracovat dobrovolníci občanského sdruţení Romea.
Do soutěţe Menšiny mezi námi se nám podařilo získat hned několik sponzorů, kteří věnovali své
produkty jako ocenění pro vítěze a proto při plánování soutěţe na příští rok můţeme počítat
s pokračováním ve spolupráci jak se sponzory, tak se školami, které se jiţ zapojili do soutěţe.

8. Dokumentace romské kultury a její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti
Projekt byl zaměřen na monitoring akcí vztahujících se k romské kultuře v uţším slova smyslu a
následné informování, avizování, přinášení reportáţí, apod. Stěţejní část projektu spočívala především
ve videodokumentaci kulturních akcí a tradic, na níţ se podílel pracovní tým čtyř Romů. Koncept
unikátního romského zpravodajství s názvem Hiri (zprávy) zahrnoval bloky krátkých zpráv z domova a
ze světa v olašské romštině s překladem do češtiny (titulky) a reportáţe o stopáţi 2- 4 minut (např. live
koncert Parno Grazst, Tisková konference Gipsy.cz u příleţitosti vydání alba Reprezent, reportáţe z
hudebních a dalších akcí festivalu Khamoro, Večery u čaje..., atd.). Část dokumentace vznikala v
textové podobě, byla zařazována do rubrik jako Kultura, Oslavy Mezinárodního dne Romů, apod.

9. Vzájemnou spolupráci neromských a romských žáků k odstranění
rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti
Projekt tvořený pěti klíčovými aktivitami podporuje rovné příleţitosti romských ţáků ve vzdělávání,
posílit motivaci těchto dětí a jejich rodičů účastnit se vzdělávacího procesu, zaplnit informační mezeru
na ZŠ a SŠ o socio-kulturních aspektech Romů, má vytvořit k minoritám otevřené a tolerantní klima ve
školách a ve společnosti. Tento projekt byl zahájen v září 2009 a bude trvat do srpna 2012. Klíčovými
partnery projektu jsou ZŠ Most a Masarykova Univerzita v Brně. Projekt tvoří pět základních aktivit:


Časopis pro multikulturní mládeţ Romani Voďori



Vzdělávací interaktivní server nejen o Romech



Přednášková činnost pro ZŠ



Vydání metodické příručky pro pedagogy ZŠ a SŠ na téma romské literatury a historie



Semináře pro pedagogy ZŠ

Během prvních 4 měsíců trvání projektu 2009 probíhaly přípravné práce na zahájení vydávání časopisu
Romano Voďori v lednu 2010. Za tímto účelem byla uzavřena spolupráce s 10 základními školami v 10

krajích. Proběhly návštěvy těchto škol, byli získáni ţáci-ţurnalisté, kteří budou do časopisu přispívat a
tvořit jeho podobu. Pro ţáky byl realizován vstupní vzdělávací novinářský workshop. Externí redakce ve
školách mají aktuálně cca 100 přispívajících ţáků (10 ţáků/škola). 3koly jsou vybírány tak, aby byly
v blízkosti sociálně vyloučených lokalit a měly ţáky z řad příslušníků menšin. V současné době má
projekty spolupracující Romy, Vietnamce, Bulhary, Mongoly, Ukrajince aj.
Byla vyhlášena výběrová řízení na grafika, tisk a distribuci časopisu. Byla domluvena spolupráce
s externími experty, kteří budou s časopisem spolupracovat.
Proběhl výběr lektorů, příprava zaměření, koncepce metodiky přednášek. Začátek prvních
přednáškových bloků byl naplánován na přelom ledna a února 2010.
V rámci zahájení práce na příručce pro pedagogy proběhlo kontaktní setkání a konzultace se zástupci
Masarykovy university.
Po vydání příručky bude následovat blok seminářů.

10. „Můžeš začít slovem: Chci…“
Projekt, který dotací 400 000,- Kč podpořilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, předloţilo
o.s. Romea ke schválení v roce 2009. Navazuje na projekt, jenţ Romea poprvé představila v roce 2003
a započala tím jeho tradici. Jde o projekt půlroční (06-12/09), přičemţ hlavní vyvrcholení jedné z částí
projektu proběhlo v prosinci 2009. V průběhu roku se kromě besed a příprav workshopů připravovaly
internetové stránky věnované převáţně Romům.
Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím několika aktivit motivovat romské děti k setrvání na
základních školách a eliminovat tak jejich obtíţe vzniklé v průběhu povinné školní docházky, které často
vedou k odchodu romských dětí do speciálních škol.
Projekt byl v roce 2009 rozvíjen ve třech částech.
a) Interaktivní internetový vzdělávací cyklus o Romech
b) Motivační besedy a workshopy (ZŠ Boleslavova Praha, ZŠ Zlatnická Most, ZŠ Přátelství
Litvínov - Janov, ZŠ Zlatá stezka Prachatice, ZŠ Předlice Ústí nad Labem)
c) Výstava „Hádej, kdo jsem?“ a kampaň „Ker vareso!“
Všechny tři části byly uskutečněny v řádném termínu. Díky podpoře Ministerstvu školství, mládeţe a
tělovýchovy ČR, medializaci projektu a jeho samotné realizaci, byly splněny předpokládané cíle:

romští i neromští ţáci a pedagogové se seznámili prostřednictvím internetových
stránek blíţe s romskou kulturou a její méně známými fenomény (romská literatura), přičemţ
jim byly informace zprostředkovány vyváţeně a celistvě
romští ţáci byli vedeni k diskusi o předsudcích a důleţitosti vzdělání, čímţ byli
motivováni k setrvání na základních školách

-

informovat o různých moţnostech a formách vzdělávání

poskytli jsme informace o tom, jak dalece a pozitivně můţe vzdělání ovlivnit ţivot
jedince
-

nabídli jsme poradenství ohledně volby školy a přípravy na ni

umoţnili jsme dětem setkání s pozitivními vzory z vlastní komunity, které jim mohou
být následováníhodnou inspirací a důkazem, ţe je moţné dosáhnout i zdánlivě nemoţného, a
alespoň částečně tak nahradit absenci takového podnětu v rodině ţijící v prostředí sociálně
vyloučené lokality
dali jsme dětem prostor k aktivitě a spolu podíl na realizaci jedné z aktivit projektu,
která sama o sobě je motivačním nástrojem a informační oporou
-

podpořili jsme rozvíjení majoritního jazyka u romských dětí

Vzhledem k dlouholeté tradici a návaznosti plánujeme udrţet části projektu i po jeho ukončení.
Interaktivní webové stránky budou i nadále doplňovány o nové články, přičemţ výběr a úpravy budou z
velké míry přizpůsobeny poţadavkům cílové skupiny. Ta je vyjádří svými komentáři pod článkem.
Na aktualizaci internetových stránek a komunikaci s registrovanými školami budou po skončení projektu
pracovat dobrovolníci občanského sdruţení Romea.

ORGÁNY ROMEA, O.S.
předsedkyně sdružení:
Mgr. Jarmila Baláţová
výkonný ředitel:
Ing. Zdeněk Ryšavý
členové výkonného výboru:
Mgr. Jarmila Baláţová, Ing. Zdeněk Ryšavý, Rena Horvátová
Počet zaměstnanců sdruţení: 11

