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ÚVOD

Občanské sdružení ROMEA vzniklo 31. 12. 2002 jako dobrovolná nevládní nezisková organizace
sdružující romské a neromské občany, jejichž primárním cílem je 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 na
různých úrovních pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.
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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, 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 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.
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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 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.

3

5

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení příznivci občanského sdružení ROMEA,
i v jedenáctém roce existence jsme pokračovali v činnosti, která definuje naše občanské sdružení od
samotného vzniku. Především se jedná o mediální aktivity, které se snažíme dělat systematicky a
intenzivně, a to i za podmínek velmi malé personální i finanční kapacity. Prostřednictvím
zpravodajského webu Romea.cz a měsíčníku Romano voďi soustavně vyvracíme nepravdivé
informace, fámy a mýty o Romech, objektivním zpravodajstvím obyvatelům ČR zprostředkováváme
nezkreslené přímé záznamy události, které v dnešní době narušují společenské soužití (antiromské
demonstrace a pochody, občanské/sousedské nepokoje ad.), aby si mohli udělat vlastní názor a
zaujmout stanovisko prosté předsudků. Samotným Romům poskytujeme platformu pro jejich názorové
vyjádření, a posilujeme tak jejich společenskou angažovanost. Využíváme při tom celé spektrum
prostředků, které nabízí dnešní pokročilá technická doba. Zároveň jsme partnery pro novináře
z komerčních serverů s velkým dosahem uživatelů (iDnes.cz) či ze zpravodajství České televize, pro
Kancelář veřejného ochránce práv, poradce vládních institucí, romské aktivisty i vysokoškoláky, např.
studenty romistiky… Těm všem poskytujeme (např. v rámci projektu Kulaté stoly, ale i dlouhodobě)
informace a know-how, díky nimž mohou pracovat s pravdivějším obrazem romské menšiny, než jak ji
lidem představují pravicoví extrémisti a někteří populističtí politici.
Další prioritní oblastí je vzdělávání, na nějž fatálně navazuje možnost uplatnit se na trhu práce a stát se
samostatným, společnosti prospěšným jedincem. Proto svoji činnost napínáme i tímto směrem, např.
projektem Romský mentor. V rámci tohoto projektu romské děti dostanou možnost setkat se s Romy,
kteří dosáhli na titul, a při smysluplné aktivitě se inspirovat jejich prací. Středoškolské a vysokoškolské
romské studenty motivujeme ke studiu udílením stipendií, které jim pomáhá překonat sociální hendikep.
Asistence při hledání a udržení si zaměstnání, pomoc při řešení diskriminace v této oblasti a motivování
zaměstnavatelů přijímat Romy představuje třetí oblast našeho zájmu, neméně důležitou pro život a
vytváření správných hodnot několika generací současně.
Poslední, čtvrtou činností, na kterou se naše sdružení specializuje, je odkrývání velmi závažného
společenského chování. Případy diskriminačního chování nebo dokonce násilí z nenávisti
medializujeme a také zprostředkováváme právní pomoc poškozeným. Spadá sem samozřejmě i
monitoring aktivit pravicového extremismu a snah jednotlivých samospráv, státu i nevládních
organizací se s nimi vypořádat.
Stejně jako v roce minulém i v tomto se dostalo naší organizaci ocenění. Občanské sdružení se dostalo
do užší nominace na udělení ankety Křišťálová lupa za rok 2013, a to v kategorii zpravodajství.
Nominaci získaly především prestižní zpravodajské servery, které disponují velkou tematickou šíří
článků a materiální podporou, a mají tak mnohem větší šanci zaujmout. Server Romea.cz skončil na
devátém místě z deseti, a ocitl se tak v sousedství serverů iDNES.cz, ČT24, Novinky.cz, Aktuálně.cz,
iHNED.cz…
František Kostlán, redaktor serveru Romea.cz, získal v prosinci 2013 cenu Gypsy Spirit, a to v kategorii
Média ocenění za svou dlouholetou publikační činnost věnovanou lidským právům, migrantům a
Romům.
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013

6.1 Mediální oblast
6.1.1 Romano voďi – romský měsíčník
Romano voďi (Romská duše) je romský měsíčník vycházející od roku 2003. Nabízí pohled do života
Romů v rámci politické, společenské a kulturní oblasti, kontinuálně přispívá k informovanosti Romů i
majority o romské menšině a usiluje o odstranění stereotypního uvažování prostřednictvím objektivně
pojatých článků s důrazem na jejich žánrovou rozmanitost. Přispívá tak k utváření objektivnějšího
mediálního obrazu Romů v České republice.
Časopis se dlouhodobě věnuje společensky palčivým tématům, jako je sociální exkluze, rasismus a
anticiganismus, segregace ve vzdělávání, mediální manipulace, korupce, chudoba apod. Rovněž
přináší zprávy z oblasti aktuálního kulturního dění (nejen) Romů v České republice i za jejími hranicemi.
Měsíčník Romano voďi poskytuje platformu pro vzájemný dialog (nejen) mladých Romů a Neromů a
zejména v kontextu současné vyhrocené celospolečenské situace – nesnášenlivé a anticiganistické
atmosféry, nepokojů na různých místech České republiky, násilí, protiromských demonstrací a
pochodů – přinášíme pohledy úspěšně integrovaných Romů s cílem je zviditelnit a vytvořit protipól často
povrchně přijímaného a generalizujícího stereotypu o Romech jako „problematické menšině“ a
motivovat jejich prostřednictvím další Romy, aby je následovali. Články a rozhovory se měsíčník rovněž
snaží ukázat Romům cestu, jak mohou ovlivnit dění ve společnosti – být aktivní, účastnit se voleb,
zapojovat se do dění v lokalitách.
V roce 2013 vyšlo celkem 10 čísel – z toho 2 dvojčísla. Vzhledem ke snížené finanční podpoře došlo od
začátku roku ke změně počtu stran – ke snížení u klasického čísla na 20 stran + obálka (namísto
původního rozsahu 28 stran + obálka) a snížení u dvojčísla na 24 + obálka (namísto původního rozsahu
32 stran + obálka). Změny rozsahu stránkové dotace nutně vedly ke změně obsahové struktury
časopisu.
Tematicky se však měsíčník i nadále profiluje do dvou oblastí – Veřejný prostor a Společnost a kultura.
Nabízí pravidelné rubriky: Editorial, Komentář, Anketa, Dvojí pohled – vzájemná zpověď, rozhovor dvou
osobností – romské a neromské (vykonávajících stejnou profesi nebo působících ve stejném oboru),
Reportáž, Fotoreportáž, Rozhovor, Pod povrchem, Fejeton a Komiks (reagující s nadsázkou na aktuální
společenské dění) a další články, povídky, pozvánky, analýzy apod. na konkrétní a aktuální témata,
včetně tzv. speciálů věnovaných dané problematice hlouběji (namátkou: kampaně proti rasismu,
vzdělávání, zaměstnanost a práce, romští kandidáti ve volbách do Poslanecké sněmovny, Mezinárodní
den Romů, Romové a sport, vztah Romů k češství).
I v roce 2013 si měsíčník zachoval svěží, moderní grafickou tvář a i díky stálému okruhu profesionálních
fotografů i přispěvatelů, který se postupně a pravidelně rozšiřuje, má mezi menšinovými periodiky své
unikátní postavení a místo.
Redakce i v tomto roce spolupracovala s romskými i neromskými autory, osobnostmi z oblasti
neziskové a lidskoprávní, mediální, politické, církevní, akademické, a samozřejmě i z oblasti umělecké.
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Přispěli například: Irena Eliášová, Alena Gronzíková, Emil Ščuka, Stanislav Daniel, Lucie Kováčová,
Jana Hejkrlíková, Veronika Patočková, František Kostlán, Kateřina Andršová, Zbyněk Andrš, Saša
Uhlová, Michaela Tejnorová, Štěpán Ripka, Lucie Macků, Bob Kuřík, Karolína Ryvolová, Alena
Scheinostová nebo Marta Miklušáková a další.
Letmý výběr z témat:
 rozhovory: Csaba Báder, maďarský politolog a předseda sdružení RomNet, Marek Moflár,
vrcholový paracyklista, Alica Heráková, novinářka, zakladatelka Ghettofestu, Lukáš Kotlár,
student gymnázia Open Gate, budoucí nadějný žurnalista, Mahala Rai Banda, fenomenální
balkánská kapela, Romeo Franz, německý politik, Filip Dvořák, olympionik, rychlostní kanoista,
který se zapojil do kampaně GNWP, Jiří Rous, farář, národní ředitel pro pastoraci Romů, aj.
 dvojí pohled: terénní pracovníci Jan Balog a Pavel Novák, výtvarníci Ladislava Gažiová a Pavel
Sterec, Helena Krištofová, sociální pracovnice a romská poradkyně při magistrátu města Brna,
Jana Kubecová, koordinátorka pro romské záležitosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, boxeři
Stanislav Tišer a Anatolij Hunanyan, politici Čeněk Růžička, kandidát za Stranu zelených a
Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu ČR, pedagogové Martin Kaleja, z katedry
speciální pedagogiky v Ostravě, a Vladimír Foist, ředitel inkluzivní školy v Poběžovicích aj.
 recenze: dokument Život a smrt v Tanvaldu Víta Klusáka a Filipa Remundy (Týna Trnková)
nebo kniha Chudáci Romové? Zlí Cikáni? Norberta Mappese-Niedeka (Zuzana Schwarzová).
Měsíčník má náklad 1000 kusů a je distribuován také do základních a speciálních škol či knihoven.
Vybrané texty jsou dostupné v archivu RV na internetové adrese www.romanovodi.cz.

6.1.2 Zpravodajský server Romea.cz
Způsob informování majoritních médií o romské menšině není uspokojivý – zpravidla se téma do médií
dostane jedině tehdy, když s ním má většinová část společnosti takzvaný problém. Vzniká tak neúplný a
více či méně pokřivený mediální obraz Romů, který pak společnost přebírá bezezbytku.
Zpravodajský server Romea.cz funguje už od roku 2003 a snaží se nabízet protiváhu – místo, kde se
informuje o celkovém, tedy nikoli pouze problematickém dění v životě Romů, a kde se tak činí s tolik
potřebnou znalostí tématu a souvislostí.
V roce 2013 se podařilo získat na provoz serveru Romea.cz finační prostředky z OSF Praha, OSI,
Velvyslanectví USA v Praze nebo Nadace EVZ.
I díky těmto donorům jsme mohli v roce 2013 dennodenně nabízet aktuální zpravodajství o věcech,
které se Romů jakkoliv dotýkají – o lokální i evropské politice vůči Romům, životě Romů v regionech
České republiky, o sociálním systému, školství, dopadech politického rozhodování na život Romů,
o problematice sociálního vyloučení, o romské kultuře, literatuře či inspirativních osobnostech z řad
Romů.
Vybraná témata, kterým jsme se v roce 2013 věnovali
Maďarský neonacista měl přijet na turnaj bojových sportů
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Server Romea.cz informoval, že 17. 5. 2013 proběhne v pražských Vysočanech v aréně Sparty turnaj
bojových sportů, na který je ohlášena i účast maďarského zápasníka Attily Petrovszkého otevřeně se
hlásícího k neonacismu. V momentě, kdy naše informace zveřejnila média, začaly se od akce
distancovat někteří sponzoři. Organizátoři byli na základě mediálního tlaku nuceni účast neonacisty
odvolat. O této události informovala i zahraniční média.
Zfalšovaná fotka v Prostějovském večerníku
Server Romea.cz upozornil na případ regionálního Prostějovského večerníku, který na své titulní straně
v článku s názvem „Cikánské útoky se množí!“ zveřejnil zfalšovanou fotografii, která měla dokumentovat
romské útoky. Na základě našeho článku se tímto případem začala zabývat i další média, případ
vyšetřovala i policie. Grémium Syndikátu novinářů ČR se usneslo, že článek je na několika místech
v rozporu s Etickým kodexem Syndikátu novinářů i v rozporu se zákonem. (http://bit.ly/1abasri).
Seriál Sanitka v České televizi
Na serveru Romea.cz jsme zveřejnili otevřený dopis autorům seriálu Sanitka 2 dokumentaristy Lukáše
Senfta (http://bit.ly/KBACNg), který v něm protestuje proti zjednodušenému zobrazování Romů jen jako
představitelů kriminálníků. K tématu jsme pak zveřejnili i několik dalších článků samotných Romů
(http://bit.ly/1cQY8w9).
Lživý citát Jana Husa
Českým internetem putoval již delší dobu další z výmyslů, jejichž cílem je podnítit či upevnit nenávist
vůči Romům. Konkrétně se šířil hoax s citací mistra Jana Husa, který má podle autora tohoto mýtu
pocházet ze spisu s názvem „O pražském lidu“. Citát je, jak jinak, zdrcující kritikou Romů: „Cikáni jsou
plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající“. Jeho
pravost ovšem vyvrátili odborníci, na které se server Romea.cz obrátil (http://bit.ly/1bUl2CC). Tento fakt
pak citovala další česká média.
Sheffield se bouří proti Romům
Server Romea.cz upozornil na to, jakým způsobem přebírají některá média informace týkající se Romů
ze zahraničí. V listopadu titulní stránky velkých českých internetových médií ovládly články věnující se
„problémům“ Romů v Sheffieldu (http://bit.ly/1bUqUvB). Internetová média čerpala z článku na serveru
The Guardian, který vyšel 15. listopadu. Naprosto odstrašujícím způsobem článek The Guardianu
přepsal server Novinky.cz, jenž článek pojal tak, že převzal každou zmínku, která byla v článku The
Guardianu vůči Romům kritická, avšak citace britské policie, které v původním článku některá
protiromská tvrzení vyvracejí, vůbec neuvedl. Server Romea.cz se proto rozhodl celý článek přeložit a
médiím zaslat (http://bit.ly/K83QmD). I na základě našeho článku následně Český rozhlas připravil
naprosto objektivní a vše na pravou míru uvádějící reportáž (http://bit.ly/1krUEKA).
Protiromské demonstrace
V sobotu 24. srpna 2013 vyvrcholila vlna protiromských demonstrací. V pěti krajích ČR proběhly
protiromské demonstrace iniciované extremisty pod názvem Společně proti cikánskému teroru a
policejní brutalitě. Mezi místy konání byly České Budějovice, Plzeň, Duchcov, Jičín a Ostrava. Server
Romea.cz tyto a další demonstrace sledoval v unikátních on-line reportážích.
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-

On-line: Pokus o pogrom v Ostravě, ozbrojení neonacisté zaútočili kameny na Dům na půl cesty
(http://bit.ly/K7XLXc)

-

On-line: Na sídlišti Máj v klidu diskutovalo asi 400 lidí, policie později zasáhla proti neonacistům,
více jak 100 lidí zadrženo (http://bit.ly/1krQIth)

Volby do poslanecké sněmovny
V letošních předčasných volbách kandidovalo oproti předchozím letům nezvykle mnoho Romů. Server
Romea.cz a časopis Romano voďi se vedle analytických materiálů o volbách snažil vyzpovídat všechny,
kteří se do Poslanecké sněmovny snažili dostat a o nichž se tuto informaci dozvěděl. Postupně jsme
vyzpovídali 16 kandidátů hlásících se k romské národnosti.
-

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandiduje 20 Romů (http://bit.ly/1a2LygE)

-

Seznam článků věnovaných volbám 2013 (http://bit.ly/1lVc5i9)

Senátoři při projednávání návrhu k integraci Romů
Podrobně jsme se zabývali jednáním a rasistickým vyjádřením senátorů při listopadovém (27. 11. 2013)
projednávání bodu doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských
státech. Zveřejnili jsme k této kauze i různá vyjádření romským neromských osobností.
Případ Martina Trayvona
V červenci 2013 vyvrcholil případ zabití černošského mladíka Trayvona Martina, kterému se Romea.cz
zřejmě jako jediný český server věnuje systematicky již od počátku. Na serveru Romea.cz jsme k
tomuto případu zveřejnili několik článků (http://bit.ly/1gGjAsT).
Případ blonďaté romské holčičky nalezené v Řecku
Stejně jako všechna světová média jsme věnovali pozornost případu malé blonďaté romské holčičky
nalezené v romské rodině v Řecku (http://bit.ly/1ffBc1p). Na serveru jsme kromě faktických informací
reagovali také na vzniklou hysterii, kterou média okolo případu rozpoutala. V souvislosti s tím jsme
informovali o případu ze Srbska, kde chtěli neonacisté „ukrást“ romským rodičům jejich dítě, protože
bylo podle nich málo tmavé (http://bit.ly/1a2N2rb). Na tento článek pak odkazovaly jak česká, tak
zahraniční média.
Další témata
Věnovali jsme se dalším tématům, která velká média buď opomíjela, nebo o nich informovala povrchně.
Jmenovat můžeme například výstavu česko-romských vlajek, jednání představitelů strany SRP
s anticiganistickým poslancem Ottou Chaloupkou, pogromy v Rusku, rasistická vystoupení senátorů při
plenárním zasedání atd.
Nejčtenější články na Romea.cz v roce 2013
Nejvíce čteným článkem byl v roce 2013 na serveru Romea.cz text o kontroverzním uměleckém
projektu česko-romské vlajky. Projekt vyvrcholil v poslední den roku, kdy server Romea.cz jako první
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zveřejnil informaci, že autor projektu výstavou hanobil symboly ČR a musí zaplatit pokutu. Stříbrná
příčka patří článku o narození prvních českých paterčat romským rodičům, což zvedlo nebývalou vlnu
rasismu a nenávisti. Třetím nejčtenějším článkem se stala informace o přípravě srpnové série
neonacistický protiromských demonstrací. I na dalších předních místech dominují články týkající se
nenávistných demonstrací.
Mezi 10 nejčtenějších článků se dostal i brutální útok na manželský pár v Duchcově a vražda Roma
v Teplicích.
Osmý nejčtenější, již zmiňovaný, článek se týkal bojových sportů. V květnu byla naplánována účast
maďarského neonacisty na turnaji v Praze. Díky informacím uveřejněným na serveru Romea.cz
nakonec z jeho účasti sešlo.
TOP 10 nejčtenějších článků v roce 2013 na Romea.cz
1. Výtvarník Tomáš Rafa: Návrh nové, česko-romské vlajky. Kterou vyberete? (16. 7. 2013 16:15)
30 304 přečtení
2. Narození paterčat zvedlo vlnu rasismu, nenávisti a závisti. To odsoudil bývalý primátor Liberce
Jan Korytář, (3. 6. 2013 16:12)
27 574 přečtení
3. Chystá se největší hon na Romy v novodobé historii České republiky. Politici k tomu zarytě
mlčí, (23.8.2013 13:10)
27 446 přečtení
4. V Duchcově došlo k brutálnímu napadení manželů. Pachateli jsou podle velitele strážníků
Romové, (23. 5. 2013 14:58)
26 670 přečtení
5. Svědek: V Teplicích nešlo o hádku kvůli klobáse, ale o brutální rasistickou vraždu - 21 bodných
ran, (27. 5. 2013 14:03)
26 303 přečtení
6. Pokus o pogrom v Českých Budějovicích: Neonacisté zapálili kontejnery, házeli kameny a
láhve, policie zasáhla. Zraněno 10 lidí, zadrženo 30 demonstrantů, (29. 6. 2013 14:42)
22 009 přečtení
7. Ostrava on-line: Po pokusu o pogrom na ostravské Romy pochodovalo městem asi 500 Romů,
neonacisté nakonec utekli, (28. 10. 2013 15:19)
19 530 přečetní
8. Maďarský neonacista přijede na turnaj bojových sportů, Praha a Česká televize se od akce
distancují, dalším to nevadí, (15. 5. 2013 16:30)
18 561 přečtení
9. Útočníky z Duchcova se během napadení snažili zastavit jiní Romové. Jeden z útočníků se
veřejně omluvil, (28. 5. 2013 11:38)
16 876 přečtení
10. On-line: Na sídlišti Máj v klidu diskutovalo asi 400 lidí, policie později zasáhla proti
neonacistům, více jak 100 lidí zadrženo, (6. 7. 2013 11:30)
16 834 přečtení
Nejčtenějším článkem se na anglické verzi zpravodajského serveru Romea.cz v roce 2013 stal článek
související s mediální hysterií kolem blonďaté romské holčičky z Řecka. Server Romea.cz informoval
v této souvislosti s případem v Srbsku, kde se skupina neonacistů pokusila vzít světlého chlapečka
romským rodičům přímo na ulici. Druhou pozici zaujal článek, který nesouvisí přímo s romskou
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komunitou, ale s lidskými právy. Konkrétně šlo o článek týkající se protestní demonstrace v České
republice na podporu vězněných členek punkové skupiny Pussy Riot. Třetí místo pak patří článku
o protiromské demonstraci v Ostravě. Stejně jako v české verzi patří články týkající se nenávistných
protiromským demonstracím k nejčtenějším.
Anglicky mluvící čtenáře serveru Romea.cz ještě zaujal článek týkající se úspěšných romských
fotbalistů. Celkově skončil na pátém místě.
TOP 10 nejčtenějších článků v roce 2013 na Romea.cz – Anglická verze
1. Serbia: Skinheads try to abduct fair-skinned child from Romani family (23. 10. 2013 17:50 )
4 128 přečtení
2. Russian Embassy in Prague surrounded by 1 000 Pussy Riot supporters (29. 9. 2013 20:38)
3 529 přečtení
3. Czech Republic: Hundreds of rampaging neo-Nazis attempt pogrom against Romani people in
Ostrava (25. 8. 2013 0:29)
2 771 přečtení
4. Europe Roma International plans demonstration against neo-Nazism in front of Czech
embassies worldwide (29. 8. 2013 21:02)
2 608 přečtení
5. Famous Romani players in world football (27. 5. 2013 22:32)
2 547 přečtení
6. Czech Republic: Neo-Nazis attempt pogrom in Ostrava, 500 Roma march against them
(28. 10. 2013 21:25)
2 257
7. Commentary: Frustration, political vacuum, and a society without vision (1. 9. 2013 1:06)
2 155 přečtení
8. Czech Republic: Neo-Nazis attempt pogrom on Roma, commit arson, nine injured, 28 arrests
(29. 6. 2013 20:19)
2 148 přečtení
9. Slovakia: Romani man decapitated while still alive (1. 1. 2013 0:05)
1 833
10. 200 neo-Nazis march on Czech town, police confiscate pepper spray, truncheons (1. 5. 2013
22:49)
1 739 přečtení
Romea.cz v číslech
Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 bylo publikováno celkem 2 062 článků a videí v českém jazyce a
787 článků v anglickém jazyce.
Podle statistik Google Analytics v roce 2013 navštívilo server Romea.cz 1 404 301 návštěvníků,
unikátních návštěvníků pak bylo 711 369, počet zobrazených stránek byl 3 637 374.
Odkazy na jednotlivé články v češtině a angličtině jsou zároveň pravidelně zveřejňovány i na webové
sociální síti Facebook, kde má ROMEA, o. s. (http://www.facebook.com/sdruzeniromea) přes
7 000 fanoušků.
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Server Romea.cz umožňuje, aby mohly i ostatní servery automaticky přebírat aktuální romské
zpravodajství, které vytváříme. Zpravodajství provozované sdružením ROMEA naleznete vedle stránek
iDnes a Lidových novin také na pravděpodobně největším a nejpropracovanějším serveru monitorujícím
český internet www.pravednes.cz.

6.1.3 Romská internetová televize ROMEA TV
Vznikla v roce 2007. ROMEA TV i v roce 2013 pravidelně dokumentovala aktuální události týkající se
Romů v České republice.
Pokračovali jsme v průběžném zveřejňování videozáznamů z různých akcí týkajících se Romů a také ve
vysílání pořadu Desetiminutovka, kterou v roce 2013 uváděli Jarmila Balážová a Richard Samko.
Přinášeli divákům rozhovory s výraznými osobnostmi romského původu napříč společenským spektrem.
V roce 2013 bylo odvysíláno i deset dílů zpravodajského pořadu HIRI.
Desetiminutovka
V talk-show Desetiminutovka jsme vyzpovídali celkem 12 různých romských osobností.
Jarmila Balážová si do studia pozvala například Vojtěcha Lavičku, který patří ke generaci
tzv. Husákových dětí, a snad i proto se poměrně záhy po revoluci začal angažovat i ve společenském
dění a tzv. „romské tematice“. Do povědomí veřejnosti se zapsal zejména svojí hudební činností
v několika hudebních uskupeních, k nejznámějším patřilo asi Gipsy.cz zakladatele Radka Bangy.
V posledních dvou letech jste jej mohli vídat coby moderátora pražské televize Metropol, kam se teď po
krátké přestávce vrátil. Jedna z nejznámějších českých dokumentárních režisérek Helena Třeštíková
s ním deset let natáčela časosběrný velmi osobní dokument, který byl v roce 2013 uveden do kin pod
názvem Nahoru a dolů.
Dalším hostem Jarmily Balážové byl například handicapovaný cyklista Marek Moflár, cyklista jezdící v
tandemu se svým kolegou Jiřím Chybou. Společně vybojovali desáté a osmé místo na světovém
poháru. V červnu 2013 byli na světovém poháru pátí a ten samý měsíc vyhráli evropský pohár
v německém Elzachu. Ve světovém žebříčku se posunuli na celkové třetí místo.
Dalšími hosty Jarmily Balážové byl raper, kickboxer a asistent prevence kriminality Lucrecius Chang
nebo Emil Horvát, který vyrůstal v dětském domově, vypracoval se na mistra výroby a nese
zodpovědnost za polovinu zaměstnanců stočlenné pobočky potravinářské firmy.
Inspirativní bylo i povídání se zpěvákem Vlastou Horváthem, Stano Danielem nebo Alicí Herákovou.
Richard Samko si povídal s „neobyčejně obyčejnými lidmi“, konkrétně s podnikatelem Milanem Bílým,
Juliusem Bolvanem, sociální pracovnicí Danou Hruškovou nebo zpěvákem Igorem Kmetěm.
Všechna
videa
byla
umisťována
http://www.youtube.com/romea01.

na

server

YouTube.com,

konkrétně

na

11

6.1.4 Spolupráce s novináři majoritních médií – Kulaté stoly
V roce 2013 jsme se snažili navázat spolupráci s novináři a skrze ovlivňování médií bylo naším cílem
zlepšit atmosféru ve společnosti. Ta z velké části vnímá dění přes paušalizaci, předsudky a
zjednodušené recepty, které nabízejí populistická řešení složitých problémů menšin, především Romů,
bezdomovců a migrantů. Právě novináři z různých médií mají na veřejné mínění klíčový vliv.
V roce 2013 proběhla tři setkání s novináři a dalšími důležitými aktéry veřejného prostoru – tzv. Kulaté
stoly.
První Kulatý stůl proběhl u příležitosti Mezinárodního dne Romů 8. dubna 2013
První Kulatý stůl jsme zorganizovali společně s Agenturou pro sociální začleňování a s úřadem
zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva na půdě Syndikátu novinářů. Představili jsme výsledky
rozsáhlé mediální analýzy, kterou nechala zpracovat právě Agentura.
Z výsledků výzkumu vyplynulo, že česká média zobrazují Romy stereotypně, a tak přispívají ke
zhoršení jejich obrazu. Tři pětiny z 6300 zpráv, které se od podzimu 2011 do konce loňského května ve
sdělovacích prostředcích o menšině objevily, se dotýkaly kriminality. Analýza mapovala příspěvky
v 9 denících, televizích, rádiích a na serverech po událostech na Šluknovsku, novoroční střelbě
v Tanvaldu či po smyšleném napadení hocha v Břeclavi.
Podle analýzy jsou mediální výstupy o romské menšině málo různorodé. Po kriminalitě se sdělovací
prostředky zaměřovaly hlavně na extremismus či bydlení. Zpráv o kultuře, činnosti neziskových
organizací, historii, zaměstnanosti, vzdělávání či vládní agentuře bylo podstatně méně.
V druhé části Kulatého stolu nazvané „Jak média informují o Romech“ jsme představili několik
konkrétních příkladů a nabídli novinářům svůj odborný mediální servis.
Kulatého stolu se zúčastnilo přes 21 novinářů a dalších důležitých aktérů. Například šéfredaktor
zpravodajství České televize Petr Mrzena iniciativu Agentury a sdružení ROMEA přivítal a přislíbil další
spolupráci.
-

Fotogalerii z prvního Kulatého stolu naleznete zde:
https://plus.google.com/photos/117858889626205844578/albums/5864497903114110753

-

Videozáznam je umístěn zde: http://youtu.be/VfsVUpP2PYM

Druhý Kulatý stůl proběhl 31. října 2013 na půdě Syndikátu novinářů a mimo jiné se na něm
prezentovaly výsledky analýzy Stereotypy mediálního obrazu Romů v roce 2013, kterou novinářům
představil analytik společnosti Newton Média Ivan Vodochodský a představitelé sdružení ROMEA.
Navzdory konstatování, že média už neposkytují tolik prostoru extremistům, a u některých se dokonce
dá vysledovat snaha uveřejňovat fundované a zasvěcené texty o sociálním vyloučení (např. server
Aktuálně.cz), při informování o Romech stále tvoří velkou část zprávy z protiromských pochodů a
o kriminalitě Romů. Pozitivně média informují o Romech hlavně v kulturní oblasti.
Analytici zpracovali celkem 4094 zpráv za prvních osm měsíců letošního roku, které vyšly v hlavních
denících, včetně regionálních, týdenících, veřejnoprávních médiích i na zpravodajských serverech.
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Srovnání ukázalo, že četnost informování o Romech závisí hlavně na konkrétních kauzách, jako byl
například útok v Duchově nebo nepokoje na českobudějovickém sídlišti Máj.
Drtivá většina příspěvků informovala o „Romech“, vyskytovalo se ale i označení „Cikán“,
„nepřizpůsobivý“ a „cigán“. Podle Vodochodského se přitom nekorektní označování dostávalo do médií
hlavně prostřednictvím citací lidí z ulice, třeba při protiromských protestech. Ovšem zároveň
v souvislosti s protiromskými náladami začala média přinášet i hlubší vhled třeba do problematiky
sociálního bydlení nebo asistentů prevence kriminality.
Nejvíc příspěvků vyznívajících vůči Romům negativně se týkalo kriminality a sociálních problémů.
Vodochodský poukázal na to, že etnicita pachatelů je velmi často uváděna, aniž by pro to byl důvod a
bylo to podstatné pro smysl zprávy.
Diskutovala se také skutečnost, že neexistuje žádná instituce, která by se systematicky zabývala
monitoringem médií se zřetelem na romskou problematiku. Média přitom mohou zásadním způsobem
ovlivňovat veřejné mínění, a to i v případě konkrétních minorit. Právě proto by měla sestavením takové
mediální skupiny pověřit vládního zmocněnce nebo jinou kompetentní osobu přímo vláda. Tato pracovní
skupina by měla disponovat určitými finančními možnostmi zadávat pravidelně mediální analýzy na toto
téma a nad nimi se pravidelně setkávat s novináři hlavních médií.
V druhé části setkání s novináři pronesl František Kostlán ze sdružení ROMEA příspěvek, v němž
předložil pozitivní i negativní příklady práce médií s romskou tématikou.
Po obou částech Kulatého stolu následovala diskuse na daná témata. Kulatého stolu se zúčastnilo
20 návštěvníků.
Třetí Kulatý stůl se konal 27. listopadu 2013 na Fakultě sociálních věd UK. Akce proběhla v rámci
Romského týdne pořádaného Pražskou univerzitní skupinou AI. V jeho průběhu se každoročně
prezentují různé aspekty přístupu majoritní části společnosti k Romům a naopak.
Kulatý stůl začal prezentací připravenou novinářem a redaktorem sdružení ROMEA Františkem
Kostlánem, která se zaobírala negativními i pozitivními příklady informování médií o Romech, respektive
o jevech, které k jejich životu patří. Poté následovala diskuse panelistů a širší diskuse studentů fakulty –
budoucích novinářů – a dalších účastníků.
Kulatý stůl moderovala novinářka a předsedkyně ROMEA o. s. Jarmila Balážová, v panelu zasedli Jana
Blažková za MF Dnes, Kateřina Kalistová jako předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
dokumentaristka Apolena Rychlíková a publicista František Kostlán za ROMEA o. s.
Celkem se Kulatého stolu zúčastnilo 35 lidí.
-

Fotogalerii z třetího Kulatého stolu naleznete zde:
https://picasaweb.google.com/117858889626205844578/3KulatyStulRomoveAMedia?authuser
=0&feat=directlink
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6.1.5 Evropa: Domov Romů (Europe: A Homeland for the Roma)
Mediální projekt organizace Transitions Online (TOL), na kterém se podílejí organizace z pěti
evropských zemí, za Českou republiku realizuje ROMEA, o. s.
Projekt si klade za cíl zviditelnit problémy, kterým čelí romské komunity v Evropě, a tím přispět
k ukončení diskriminace Romů a vytvoření podmínek pro jejich sociální začlenění. Je založen na využití
multimédií v boji proti předsudkům a stereotypům prostřednictvím produkce profesionálního obsahu
o romských komunitách v různých formátech, šíření tohoto obsahu po celé Evropě a proškolení početné
skupiny Romů a novinářů v profesionálním vytváření obsahu v těchto citlivých tématech (a zároveň
zvýšit jejich zaměstnatelnost a zajistit vyváženost v informování o romské tematice v médiích).
V návaznosti na získání ocenění „Colorful but Colorblind project“, který v letech 2010 a 2011 shromáždil
50 Romů a novinářů z pěti zemí střední a východní Evropy s nejvyšší koncentrací romského
obyvatelstva, sdružuje projekt Evropa: Domov Romů pět mediálních a lidskoprávních organizací –
kromě České republiky také ze Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.
V rámci projektu proběhlo školení pětičlenného týmu z ČR složeného z romských a neromských
účastníků (František Bikár, Martin Grinvalský, Adéla Zicháčková, Viera Lacková, Jarmila Balážová)
v pokročilých multimediálních dovednostech, příprava a natáčení dokumentu na vybrané téma pod
vedením profesionálních amerických dokumentaristů Joshe Meltzrea z Western Kentucky University a
Riche Beckmana z floridské University of Miami.
Výsledkem práce českého týmu je dokumentární film Protože je naděje, který vypráví o romském
aktivistovi z o. s. Konexe Jožkovi Mikerovi a skupině romských teenagerů, kterou se rozhodl vést.
Prostřednictvím rapu a hip-hopu usilují o rovné postavení Romů a jejich přijetí většinovou společností.
Jožka kluky vede k zájmu o romskou historii a kulturu a diskutuje s nimi také o aktuálních problémech
Romů v České republice.
Krupka a okolí města zažilo v posledních letech několik násilných neonacistických demonstrací a
incidentů. Při jednom dokonce došlo k vraždě mladého Roma v nedalekých Teplicích. Jožka vede
chlapce k tomu, aby si budovali vlastní životní cíle a drželi se daleko od drog a násilí. Tím, že začali
rapovat o neonacismu, chudobě, drogách a životě na ubytovnách, se stali mladými aktivisty. Věří, že
jejich hudba může sjednotit Romy.
Snímek je součástí celovečerního dokumentu Náš sen, který se skládá dohromady z pěti kapitol –
z dokumentů natočených týmem z každé země, která se na projektu Evropa: Domov Romů podílí a je
ke zhlédnutí na webových stránkách projektu: http://romahomeland.glocalstories.org. Slavnostní
premiéra filmu v České republice je plánována na květen 2014.
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6.2 Lidskoprávní oblast
6.2.1 Boj proti násilí z nenávisti a medializace
Projekt Medializace a pomoc obětem násilí z nenávisti navázal během roku 2013 na projekt předchozí,
svým obsahem v podstatě totožný, který nesl název Boj proti násilí z nenávisti a medializace. Byl i
nadále financován německou nadací Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) a nadací Open
society fundation Praha (OSF).
I v roce 2013 zveřejňovala ROMEA konkrétní případy v článcích na serveru Romea.cz a předávala
informace sdružení In IUSTITITA, které zajišťuje právní pomoc obětem. Nejdůležitějším zdrojem
informací o nových případech i nadále zůstává bezplatná Antidiskriminační telefonní linka 800 307 307.
Dalšími informačními zdroji jsou dva stálí spolupracovníci v Litvínově a Mladé Boleslavi, a vícero
dobrovolných spolupracovníků v dalších městech. O některých případech jsme se dozvěděli z jiných
médií, snažili jsme se ale zjistit podrobnosti a také dát hlas těm, kterých se kauzy bytostně dotýkali a
majoritní média jim nevěnovala dostatek pozornosti.
Antidiskriminační linka
Provoz bezplatné Antidiskriminační linky, na kterou se mohly i v roce 2013 obracet oběti násilí
z nenávisti nebo diskriminace z různých koutů České republiky, umožnil snížit práh, jenž musí člověk
potýkající se s tak bolestnou zkušeností překonat, aby se dostal k právní pomoci.
V roce 2013 se na kontaktního pracovníka Linky obrátilo 37 osob, z toho bylo 11 obětí násilí z nenávisti
a 26 obětí některé z forem diskriminace. Případy násilí z nenávisti jsme, stejně jako v předchozím roce,
předávali organizaci In IUSTITIA, případy diskriminace pak Českému helsinskému výboru.
Na Linku volali ale také lidé, jejichž dotazy či „případy“ nespadaly ani mezi diskriminační kauzy ani
případy násilí z nenávisti. Ty jsme odkazovali na místní pomáhající občanská sdružení a další
organizace, které se jejich problémem zabývají. Klientům jsme předávali kontakty a někdy i ve
zmíněných organizacích domlouvali způsob jejich možné intervence, osobní setkání apod.
Projekt „Boj proti násilí z nenávisti a medializace“, v rámci kterého bezplatná linka fungovala ještě
prvních sedm měsíců roku 2013, začal již 1. 2. 2011 a završil se k 1. 8. 2013. Jedním z kritérií, podle
kterého jsme se na začátku rozhodli hodnotit úspěšnost projektu, bylo zprostředkování právní pomoci a
případně medializace případu alespoň 30 osobám, které na sobě pocítily buď diskriminaci, nebo násilí
z nenávisti. Na konci projektu jsme toto kritérium překročili více než 2,5x, konkrétně jsme takto pomohli
80 lidem. Stanovené kritérium jsme tedy převýšili o 50 osob, což svědčí o rozšířenosti obou
nebezpečných fenoménů.
Německá nadace EVZ (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), která projekt spolufinancovala, se ale
na základě dobré spolupráce s ROMEA, o. s. rozhodla i nadále Linku podporovat a díky navazujícímu
projektu „Medializace a pomoc obětem násilí z nenávisti 2013–2014“ mohla být případným obětem
násilí z nenávisti či diskriminace zprostředkovávána právní pomoc. Nedošlo tedy k přerušení
poskytování podpory zvlášť zranitelným obětem, kterými jsou mimo jiné právě osoby napadané kvůli
tomu, že jsou (i třeba domněle) Romové.
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Zásadní roli při poskytování pomoci na Lince se i v tomto roce ukázala skutečnost, že poměrně velká
část lidí při hlubším projednávání možných následných kroků v řešení jejich případu podlehla strachu
z toho, že se jim například podání trestního oznámení či medializace, byť třeba anonymní, může
vymstít. Mnoho volajících tak nakonec ustoupilo od přání zveřejnit reportáž o jejich případu, protože se
obávali negativního dopadu na ně samotné a především na jejich rodiny. Toto jejich přání bylo nutné
respektovat.
Medializace případů násilí z nenávisti a diskriminace
Medializace konkrétních kauz je pro osoby, kterých se týká, vždy kritickým okamžikem. Pokud je však
postupováno citlivě a obětem jsou poskytovány veškeré informace tak, aby se mohly samy rozhodnout,
zda chtějí vystupovat anonymně, či nikoli, prospěje medializace jak oběti samé, tak následně i celé
společnosti. Články tak podávají povzbudivé svědectví pro další – skryté oběti, že existují organizace,
které jim pomáhají vybojovat jejich práva a důstojnost.
V průběhu projektu jsme zaznamenali několik výrazných kauz, na které jsme upozornili prostřednictvím
práce našeho redaktora. Ten ve více případech vycestoval do míst, kde došlo k závažným případům
násilí z nenávisti či diskriminace, a informoval o nich ve svých článcích. V nich dával prostor lidem,
kterých se takové zážitky bezprostředně dotýkají.
Závažným případem, kterým jsme se v roce 2013 zabývali od počátku, byla rasistická vražda
v Teplicích. Zde stánkař ubodal k smrti jednoho z Romů, kteří šli náhodou kolem. Kvůli nepravdivým
tvrzením, že Rom ukradl klobásu, a proto jej vrah pronásledoval, i kvůli přístupu města a policie
k Romům nakonec Romové svolali v Teplicích, nedaleko místa vraždy, protirasistickou demonstraci.
Velmi vážný byl i případ zastřelení mladého Roma v Chotěbuzi šípem z kuše, kterým jsme se též
zabývali od samého počátku. Pachatel, který se zprvu vymlouval, že kuš vystřelila náhodně, nakonec
dostal za zabití člověka 10 let.
V Praze došlo k brutálnímu napadení dvou Romů pěticí agresivních mladíků. Tři z nich dostali
podmíněné tresty, další dva vyvázli bez trestu. Napadeným poskytlo právní pomoc sdružení In
IUSTITIA, bez jejich podpory by se případ nemusel dostat až před soud, protože policie zpočátku
napadení bagatelizovala.
Závažné bylo i napadení romského dělníka v Havířově. Obžalovaný dostal tři roky natvrdo a zaplatí
100 tisíc korun.
Medializaci svého případu si přál muž z Duchcova, kterého si pro své rasistické výpady a
pronásledování vyhlédla známá neonacistická dvojice pořadatelů protiromské demonstrace Jan Dufek a
předseda duchcovské DSSS Jindřich Svoboda. Chování těchto dvou extremistů je hnací silou i dalšího
protiromského tažení v tomto městě. Oba mj. také prohlásili, že by Romy nejradši vyvraždili.
Dalším z případů, který redaktor osobně mapoval na místě, byl incident v Děčíně, kdy zhruba
50 přívrženců ultrapravice zaútočilo na dům obývaný převážně Romy. Podle svědectví někteří
z útočníků házeli na dům kameny, hajlovali a pokřikovali rasistická hesla.
V Litvínově jsme mapovali chování strážníků k Romům, kteří na základě vyhlášky dávali lidem
nesmyslné pokuty, vyhrožovali jim a v jednom případě dokonce strážník fyzicky napadl romskou ženu.
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Možné napadení Romů policisty proběhlo v Ústí nad Labem. Zásahem policie a zmlácením několika lidí
skončila návštěva příbuzných v bytě romské rodiny na sídlišti Mojžíř. Policie tam zasahovala na základě
stížnosti jednoho ze sousedů, kterému prý vadil hluk vycházející z bytu. Podle svědků policie vnikla
neoprávněně do bytu a některé osoby zde napadla. Policisté tvrdí opak, že byli sami napadeni.
Sledovali jsme dál i případ rodiny Červeňákových z Nýrska, kterou v jejím domě napadli dva rasističtí
násilníci.
Podněcování k nenávisti vůči jedné konkrétní romské rodině i vůči Romům všeobecně jsme mimo jiné
popsali i na případu z Vaňova. Podněcování k nenávisti namířené proti Romům za pomoci „vhodně“
podaných polopravd, lží a dezinformací se bohužel stalo běžným koloritem české mediální scény. Již se
v tom nevyžívají jen neonacisté a další extremisté, ale v čím dál větším počtu i běžní občané, včetně
některých „novinářů“.
K nejzávažnějším kauzám patřil i případ muže z Olomouce, který byl na objednávku svého podřízeného
(příznivce krajní pravice), jenž se nemohl smířit s tím, že jeho práci kontroluje Rom, brutálně napaden
dvěma muži. O tomto případu jsme na základě přání postiženého informovali až v roce 2014, ale táhne
se již od konce roku 2011.
Nejedná se o úplný výčet kauz, kterým se redaktor ve svých článcích a reportážích věnoval. K některým
z uvedených případů uveřejnil více článků, které například mapovaly vývoj případu před soudem apod.
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6.3 Vzdělávací oblast
6.3.1 Stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty
Hlavním cílem stipendijních programů REF je skrze stipendia zvýšit vzdělanostní úroveň romské
minority a působit desegregačně na vzdělávací systémy ve 13 zemích střední a východní Evropy.
V roce 2013 Romský vzdělávací fond (REF) opětovně vyhlásil nový ročník pamětního univerzitního
stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP) v bakalářském, magisterském a
doktorandském programu. Stipendijní program se vztahuje na občany 13 zemí střední a východní
Evropy. Program v České republice, který ROMEA, o. s. koordinuje, podporuje studenty denní i dálkové
formy studia a bez omezení věku žadatelů.
Stipendium RMUSP je určeno na pokrytí výdajů spojených se studiem jako např. na úhradu učebnic,
poplatků za zkoušky a částečně na pokrytí životních nákladů. Výše stipendia je vypočítána na základě
částky 80 euro na akademický měsíc.
Program byl vyhlášen 8. dubna 2013. V dubnu proběhly 3 informační schůzky s žadateli o stipendium
v Praze, Ústí nad Labem a Ostravě a dále probíhala propagace programu až do uzávěrky, která byla
stanovena na 20. května. Již třetím rokem byly žádosti podávány pouze elektronickou formou
prostřednictví on-line aplikace.
Celkem bylo přijato 73 žádostí o stipendium na akademický rok 2013/2014, z čehož 33 studentů žádalo
o obnovu stipendia. Z celkového počtu bylo 54 žádostí podáno studenty bakalářského programu,
17 magisterského programu a 2 žádosti studenty doktorandského studia.
V průběhu června hodnotila žádosti Národní výběrová komise a 6. srpna proběhly pohovory s žadateli
nastupujícími do prvních ročníků VŠ. Téhož dne se konala také porada Národní výběrové komise a
zástupců REF s cílem posouzení a výběru vhodných žadatelů o RMUSP stipendium. Žadatelé museli
prokázat své studijní výsledky, odhodlání ke studiu, znalosti i zkušenosti ohledně záležitostí Romů aj.
Do 15. října pak žadatelé dokládali potvrzení o studiu na akademický rok 2013/2014.
V listopadu byli žadatelé informováni o výsledcích stipendijní soutěže. V pátek 8. 11. se ve
Francouzském institutu uskutečnilo slavnostní setkání 41 romských vysokoškolských studentů, kteří se
stali úspěšnými stipendisty Romského vzdělávacího fondu (REF) pro akademický rok 2013/2014.
31 stipendistů studovalo bakalářský a 10 studentů magisterský program. Kromě slavnostního setkání
proběhly také dva semináře zaměřené na témata romské identity či vstupu na trh práce a hledání
zaměstnání zejména po úspěšném absolvování vysokoškolského studia.
Náklady na koordinaci Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty v ČR hradí Romský
vzdělávací fond.

6.3.2 Projekt Romský mentor
Hlavním cílem projektu je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace
volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury na školách.
Projekt byl v České republice odstartován v roce 2011 díky Open Society Foundations (OSF) v rámci
Programu umění a kultura Budapešť, která jej financovala v období školních let 2011/2012, 2012/2013.
Kromě získávání dovedností z konkrétní umělecké oblasti projekt přispívá k:
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posílení vzájemného poznání romské i neromské kultury – projekt je otevřen smíšeným
skupinám dětí, pomáhá tak zvyšovat vzájemné porozumění a toleranci, přispívá k integraci dětí
na školách,
rozvoji sebevědomí a představ budoucnosti (nejen) romských dětí prostřednictvím procesu
učení pod vedením romských mentorů (pozitivní vzor úspěšné romské osobnosti),
vytvoření otevřené atmosféry, podněcující osobnostní rozvoj dětí, skupinovou spolupráci,
sociální kompetence, vznik přátelských vazeb mezi romskými a neromskými dětmi, posílení
identity romských dětí díky poznání romské kultury a historie.

Realizace pravidelných, strukturovaných a obsahově propojených volnočasových aktivit probíhá
v průběhu školního roku, kdy se romský mentor pravidelně schází se skupinou dětí ve škole, prostorách
neziskových organizací, nízkoprahových zařízení apod. Mentor je respektovaný romský profesionál –
projektu se účastní známé i institucionálně kvalifikované osobnosti (např. výtvarnice, baletka, módní
návrhář, hudebníci, zpěvačka, rapper a spisovatelka). Pod jeho vedením se děti věnují umělecké
oblasti – podle daného profesního zaměření. Mentor úzce spolupracuje s pedagogem – tvoří jeden tým
a společně s dětmi tvoří a naplňují tématický plán šestnácti obsahově propojených setkání.
Ve školním roce 2012/2013 bylo do projektu zapojeno celkem 8 subjektů a 8 romských umělců
z různých krajů ČR. Skupiny realizovaly 120 setkání dětí a romských mentorů a aktivit se pravidelně
účastnilo více než 120 dětí.
Druhého ročníku se účastnily dvě skupiny z Prahy – ZŠ Letohradská, s malířkou Ladislavou Gažiovou a
komunitní centrum Prádelna s módním návrhářem Pavlem Berkym, ZŠ ve Slaném se zpěvačkou
Pavlínou Matiovou, sdružení CEDR v Krásné Lípě s všestranně nadanou Marcelou Surmajovou, ZŠ
Pudlov v Bohumíně s raperem a kick-boxerem Lukreciem Changem, ZŠ Mariánské hory v Ostravě
s baletkou Bibianou Polákovou, ZŠ v České Třebové se spisovatelkou Evou Danišovou a v neposlední
řadě sdružení Džas jekhetane jekhe dromeha ve Valašském Meziříčí s hudebníkem Ivanem
Kandráčem. V pátek 14. června proběhl závěrečný workshop pro děti ze všech mentorských skupin, a
to v pražském Divadle v Korunní. Děti si prostřednictvím interaktivních workshopů vyzkoušely jiné
umělecké oblasti i s dalšími mentory. Dále vystoupili dva z respektovaných mentorů, zpěvačka Pavlína
Matiová a raper Lukrecius Chang.
V období září až prosinec 2013 probíhala realizace projektu na dvou školách za účasti 2 mentorů a
pedagogů, a to díky získané dotaci z MŠMT a finanční podpoře Amnesty International. Celkem proběhlo
16 setkání a aktivit se pravidelně účastnilo 30 dětí. Důvodem snížení počtu účastníků bylo zrušení
programu Art and Culture (Umění a kultura), v jehož rámci OSF projekt doposud financovalo.
V rámci projektu pokračovala ZŠ Karasova v Ostravě – Mariánských Horách s rapperem a kickboxerem
Lukreciem Changem. Mentor s dětmi pracoval především na rozvoji pohybových a tanečních
schopností a přípravě závěrečného vystoupení. Druhá skupina pracovala na ZŠ Dolní Podluží
s mentorkou Marcelou Surmajovou. Kromě realizace pestré palety dramatických aktivit skupina
připravila i dvě divadelní pásma. Obě skupiny pak s výsledky své práce vystoupily v Divadle v Korunní
v Praze jako součást programu diskuse k výročí 17. listopadu, jejímž organizátorem bylo občanské
sdružení Romea.
Projekt „Roma Mentor Project“ v období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013 financovala nadace Open Society
Foundations v rámci Programu umění a kultura Budapešť. V období od srpna do prosince projekt
probíhal za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Amnesty International.

19

6.3.3 Rozvoj znalostí a profesních dovedností v mediální oblasti,
profesionalizaci a udržitelnosti organizace – Institucionální rozvoj
V červenci 2013 byl zahájen projekt ROMEA: Rozvoj znalostí a profesních dovedností v mediální
oblasti, profesionalizaci a udržitelnosti organizace, který byl podpořen v rámci 6. výzvy OPPA, prioritní
osy 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Projekt bude ukončen v prosinci 2014.
V průběhu letních měsíců 2013 jsme se zaměřili spíše na nutné administrativní věci při zahájení
projektu, tzn. upravovalo se znění grantové smlouvy projektu s pracovníky ESF odboru fondů EU
Magistrátu hl. m. Prahy, hledali jsme potenciální dodavatele služeb: lektory kurzů anglického jazyka,
finančního a strategického řízení a fundraisingové strategie a projektového řízení. Probíhala
komunikace se zaměstnanci sdružení ROMEA o jejich požadavcích na obsah kurzů a jednotlivých
vzdělávacích modulů.
Od září do prosince proběhlo celkem 51 1,5hodinových lekcí anglického jazyka určených třem
zaměstnancům sdružení ROMEA.
Díky projektu se podařilo stabilizovat tým sdružení ROMEA a od prosince 2013 byl na půl úvazku
zaměstnán fundraiser.
V oblasti finančního a strategického řízení jsme začali spolupracovat s o. s. Sanek Ponte, které pro
zaměstnance sdružení připravilo celodenní úvodní a následné kurzy a konzultace, které vedly na
základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí ke vzniku podkladů potřebných při tvorbě strategického
plánu.
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6.4 Sociální oblast
6.4.1 Podpora zaměstnávání Romů v Praze
Projekt se soustřeďuje především na podporu a navyšování vzdělanosti a zaměstnanosti pražských
Romů, zejména pak těch, kteří projeví zájem o aktivní účast a tím i snahu změnit svoji životní situaci.
Projekt, který realizujeme společně s občanským sdružením Slovo 21 je dvouletý a jeho podpora končí
v prosinci 2014.
Hlavními službami, které projekt od počátku roku 2013 nabízí, jsou motivační kurzy, rekvalifikační kurzy,
zprostředkování práce a internetová burza práce. Dvě poslední aktivity má na starost naše občanské
sdružení ROMEA.
Během roku 2013 se na nás obrátilo 59 lidí s žádostí o pomoc při hledání zaměstnání, osmnácti se
podařilo nalézt pracovní místo. Celkem proběhlo více než 200 osobních schůzek. Obvyklé pozice
zaměstnaných klientů jsou například řidič, recepční, pracovník ostrahy, uklízečka, prodavač nebo
skladník.
Průměrná návštěvnost naší internetové burzy práce se ke konci roku 2013 pohybovala okolo
500 přístupů týdně, tedy 2000 přístupů měsíčně. Růst návštěvnosti byl také výrazně podpořen
propagací profilu vzniklého na sociálním serveru Facebook (http://www.facebook.com/burzaprace) nebo
na zpravodajském serveru www.romea.cz a v časopise Romano Voďi.
Počet
registrovaných
uživatelů,
kteří
pravidelně
odebírali
pracovní
z www.burzaprace.romea.cz, převýšil 1000 a počet registrovaných firem je již více než 100.

nabídky

Během roku 2013 naše stránky shlédlo celkem 29 344 návštěvníků.

6.5 Další akce
6.5.1 Mezinárodní den Romů 2013
U příležitosti Mezinárodního dne Romů uspořádalo sdružení ROMEA v neděli 7. 4. 2013 v pražském
Cross klubu sérii koncertů, debatu a projekci dokumentu „Život a smrt v Tanvaldu“.
První část programu byla věnována projekci dokumentárního filmu Život a smrt v Tanvaldu, kterou
doplnila diskuze s tvůrci a zajímavými hosty. Diskuzi moderoval Richard Samko z České televize a
zúčastnil se jí jeden z autorů dokumentu Vít Klusák.
Po projekci a diskuzi následovala odlehčená část večera, o kterou se postarali hudebníci zvučných
jmen, jako je legendární romská kapela Terne Čhave i velmi oblíbený Gadjo.cz & F.T.A. Jako
předskokani vystoupila romano hip hop kapela Dela Negra a Black Style.
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ORGÁNY ROMEA, O.S.

předsedkyně sdružení:
Mgr. Jarmila Balážová
výkonný ředitel:
Ing. Zdeněk Ryšavý
členové výkonného výboru:
Mgr. Jarmila Balážová
Ing. Zdeněk Ryšavý
František Kostlán
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Výčet položek

ROZVAHA

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni
Výkazy byly jako součást přiznání podány
elektronicky
dne: 18.8.2014
Podací číslo: 541031657
Heslo zjištění stavu: 2d69b641
Stav podání: vyřízeno

. . .

3. 1. .. 1. 2. ..

. . . . . . .

2
. .0 .1. 3.

. . .

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
. ROMEA
. . . . . občanské
. . . . . . sdružení
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

( v tisících Kč )

. Nad
. . . Primaskou
. . . . . . .38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

. Praha
. . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 6 6 1 3 5 7 3

. 10000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. občanské
. . . . . . sdružení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AK TI VA

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

B.

Krátkodobý majetek celkem

41

B. II. Pohledávky celkem

52

B. II. 1. Odběratelé

53

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

56

B. II. 5. Ostatní pohledávky

57

B. II. 17. Jiné pohledávky

69

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

72

B. III. 1. Pokladna

73

B. III. 3. Účty v bankách

75

B. IV. Jiná aktiva celkem

81

B. IV. 1. Náklady příštích období

82

AKTIVA CELKEM

85

2 221
2 070
1
60
2 009
148
76
72
3
3
2 221

4 107
3 730
107
35
1
3 587
374
192
182
3
3
4 107

PAS I VA
A.

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

86

Vlastní zdroje celkem

91

A. II. Výsledek hospodaření celkem

B.

Číslo

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

92

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

Cizí zdroje celkem

95
106

B. III. Krátkodobé závazky celkem
B. III. 1. Dodavatelé

107

B. III. 4. Ostatní závazky

110

B. III. 5. Zaměstnanci

111

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

113

B. III. 9. Ostatní přímé daně

115

B. III. 22. Dohadné účty pasivní

128

B. IV. Jiná pasiva celkem

130

B. IV. 2. Výnosy příštích období

132

PASIVA CELKEM

134
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení:
Předmět činnosti č. 1 :
Předmět činnosti č. 2 :

18.8.2014

Ing. Zdeněk Ryšavý

spolková činnost zaměřená na romskou komunitu

-1 026
-1 026
xxxxxxxxxxxxx
-240
-786
3 247
1 569
122
75
90
761
411
110
1 678
1 678
2 221

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Ing. Jan Hrubý

-1 054
-1 054
-28
xxxxxxxxxxxxx
-1 026
5 161
1 129
144
147
187
459
147
45
4 032
4 032
4 107
Razítko

Výčet položek

Výkaz zisku a ztráty

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni

. . .

3. 1. .. 1. 2. ..

. . . . . . .

2
. .0 .1. 3.

. . .

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
. ROMEA
. . . . . občanské
. . . . . . sdružení
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

( v tisících Kč )

. Nad
. . . Primaskou
. . . . . . .38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

. Praha
. . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 6 6 1 3 5 7 3

. 10000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. občanské
. . . . . . sdružení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo
řádku
A.
A. I.

Hlavní činnost

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

Celkem

Náklady
Spotřebované nákupy celkem

1

A. I. 1. Spotřeba materiálu

2

A. II. Služby celkem

6

A. II. 5. Opravy a udržování

7

A. II. 6. Cestovné

8

A. II. 7. Náklady na reprezentaci

9

A. II. 8. Ostatní služby

10

A. III. Osobní náklady celkem

11

A. III. 9. Mzdové náklady

12

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

A. V. Ostatní náklady celkem

21

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále

23

A. V. 21. Kursové ztráty

26

A. V. 24. Jiné ostatní náklady

29

Náklady celkem

42

523
523
2 090
1
204
1
1 884
3 760
2 964
796
67
35
1
31
6 440

523
523
2 090
1
204
1
1 884
3 760
2 964
796
67
35
1
31
6 440

Číslo
řádku
B.

Hlavní činnost

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

Celkem

Výnosy

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

44

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb

45

B. IV. Ostatní výnosy celkem

57

B. IV. 15. Úroky

61

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

64

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem
B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu

65
68

B. VI. Přijaté příspěvky celkem

73

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)

75

B. VII.Provozní dotace celkem

77

B. VII. 29. Provozní dotace

78

Výnosy celkem

79

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

80

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

82
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení:
Předmět činnosti č.1:
Předmět činnosti č.2:

219
10
209
4
1
3
15
15
14
14
6 160
6 160
6 412
-28
-28

43

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky

18.8.2014

Ing. Zdeněk Ryšavý

spolková činnost zaměřená na romskou komunitu

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Ing. Jan Hrubý

219
10
209
4
1
3
15
15
14
14
6 160
6 160
6 412
-28
-28
Razítko

