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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.
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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
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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 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

4

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2010

1. Mediální oblast
4.1.1 Romano voďi - romský měsíčník
Měsíčník Romano voďi vychází od roku 2003. Za dobu sedmileté existence si vybudoval pozici, kdy
jsou jeho články přebírány majoritními médii, zejména internetovými (server iDNES, Pravednes,
Econnect, RPA - Roma press agency ze Slovenska) nebo citovány. 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 2010 prošel obsahovou i vizuální změnou, která ještě není u konce a postupně
směřuje k přehlednějšímu členění časopisu na tři hlavní části Veřejný prostor, Společnost a Kulturu a
celkové vyšší kvalitě. Zachoval si ale soustředění nejen na témata společensko-politicky závaţná
(pravicový extremismus, sociální vyloučení), ale i pozitivní (profily zajímavých romských osobností).
Vybrané rubriky (Komentář, Literatura a Sumarizace) se objevují stále dvoujazyčně – romsko-česky.
Mezi stálé externí přispěvatele patří muzikoloţka Kateřina Andršová, romista a fotograf Lukáš Houdek či
student ţurnalistiky Tomáš Bystrý.
Měsíčník RV má kolem 1000 odběratelů, mimo jiné je distribuován do sítě čtyř set základních a
speciálních škol. Archiv je dostupný na internetu na adrese www.romanovodi.cz.

4.1.2 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. 2010 do 31. 12. 2010 bylo publikováno celkem 1832 článků v českém jazyce a 637
článků v anglickém jazyce. V roce 2010 pokračovaly úspěšné rubriky uvedené do provozu v předchozím
roce:
On-line rozhovory s osobnostmi
V průběhu roku se uskutečnilo 9 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. Petra Zajdová, Ali
Amiri, Martin Šimáček, David Tišer, Michaela Appeltová, spisovatelka Ilona Ferková, Irena Eliášová,
Emil Cina, Eva Danišová.
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. Desetiminutovka pokračovala i v roce 2010 a k Tomáši
Bystrému se přidali další tři moderátoři – Jarmila Baláţová, Robert Ferko a Richard Samko.
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

-

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

-

Neonacismus – monitoring událostí dokumentujících vzrůstající napětí ze strany krajně
pravicových extrémistů vůči Romům v ČR a do zahraničí.

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
skoro 2000 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 Mezikulturnidialog.cz, news.google.com, www.kratce.cz a další.

4.1.3 Dokumentace romské kultury a její trvalé zpřístupnění široké
veřejnosti
Projekt je zaměřen na monitoring akcí vztahujících se k romské kultuře v uţším slova smyslu a
následné informování, avizování, přinášení reportáţí, apod.
Cíle projektu
-

dokumentace romské kultury, zvyků,

-

návrat některých zapomenutých zvyků do běţného ţivota,

-

vyšší informační úroveň Romů i majority o kulturních zvycích Romů, o jejich způsobu ţivota
a událostí spjatých s Romy v ČR

-

větší zájem Romů i majority o romské kulturní akce (koncerty, výstavy, divadelní
představení apod.), větší povědomí o jejich konání (lepší informovanost).

Stěţejní část projektu spočívá především ve video dokumentaci kulturních akcí a tradic. V čele týmu
stanul student Fakulty sociálních věd, oboru ţurnalistika Univerzity Karlovy, který rovněţ absolvoval
mediální kurz sdruţení ROMEA – Tomáš Bystrý. Moderátorský tým romské zpravodajské relace
doznal výrazné změny. Zpravodajství v roce 2010 uváděl Jan Duţda a Lucie Harvanová. Krátké
zprávy stejně jako minulý rok uváděl v olašštině Vincent Holub. Další spolupracovníci se rekrutují z
řad ROMEA, o. s. a dalších externích spolupracovníků.
Pokračovalo se v publikaci jednotlivých videoreportáţí na serveru www.romea.tv a také ve výrobě
unikátního romského zpravodajství s názvem Hiri, coţ česky znamená zprávy. Do jednotlivých
relací jsou zařazovány vţdy 3 – 4 reportáţe, součástí relace jsou i bloky krátkých zpráv z oblasti
politické a kulturní. Moderátoři zpráv mluví romsky, komentáře u zpráv jsou také v romštině, pomocí
titulků je vše překládáno do češtiny.
Všechna
videa
byla
umisťována
na
server
YouTube.com,
konkrétně
na
http://www.youtube.com/romea01 a také na speciální kanál na serveru Stream.cz, konkrétně na
http://romea.stream.cz/.
V roce 2010 vzniklo přesně podle harmonogramu deset zpravodajských relací Hiri.
(http://www.romea.cz/romeatv/index2.php?id=sekce&sekce=hiri).

4.2 Lidsko-právní oblast
4.2.1 Monitoring a medializace problémů života romské menšiny v ČR
V roce 2010 jsme ještě dokončili projekt financovaný ze CCE Trust. 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.
V roce 2010 se uskutečnily dva kulaté stoly s novináři (v Praze a v Brně), pro jejich lepší seznámení s
problematickou medializace romských témat a pravicového extremismu.

4.2.2 Medializace a prosazování lidských zpráv
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)
V rámci projektu probíhalo dle plánu konkrétní poskytování právní a další pomoci osobám, kteří se
obrátili na sdruţení ROMEA, mj. i prostřednictvím antidiskriminační telefonní linky, a měli pocit, ţe byla
poškozena jejich lidská práva, ţe se stali obětí diskriminace nebo násilí z nenávisti. O těchto kauzách a

dalších případech jsme informovali veřejnost na webu Romea.cz (713 článků), v časopise Romano voďi
(pět rozsáhlých tématických příloh + 10 článků).
V majoritních médiích bylo občanské sdruţení Romea v souvislosti s tématy projektu citováno ve 131
článcích. V rámci projektu bylo poskytnuto individuální poradenství v 48 kauzách, obrátilo se na nás
celkem 65 klientů.

4.3 Vzdělávací oblast
4.3.1 Stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty
Hlavním cílem programu je skrze stipendia zvýšit vzdělanostní úroveň romské minority v terciárním
stupni vzdělání a působit desegregačně na vzdělávací systém.
V roce 2010 Romský vzdělávací fond vyhlásil jedenáctý ročník pamětního univerzitního stipendijního
programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP) v bakalářském, magisterském a
doktorandském programu. Stipendijní program se vztahuje na občany Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Bulharska, Černé Hory, České republiky, Chorvatska, Kosova, Maďarska, Makedonie, Rumunska,
Slovenské republiky, Turecka nebo Srbska. Program v České republice, který ROMEA, o. s. koordinuje,
podporuje studenty denní i dálkové formy studia. Výše stipendia je vypočítávána na základě částky 80€
/studijní měsíc. Stipendia RMUSP musí být vyuţita na pokrytí učebnic, poplatků za zkoušky a částečně
na náklady spojené s bydlením.
Za účelem rozšíření informací o stipendijním programu co největšímu počtu osob naší cílové skupiny,
probíhala propagace v měsících březen aţ květen v rámci informačních schůzek, na www.romea.cz,
dalších romských serverech a médiích a pomocí všech dostupných komunikačních kanálů se zástupci
státní správy a neziskových organizací.
Celkově bylo v roce 2010 podáno 63 ţádostí. Zaznamenali jsme tedy přibliţně 5 násobný nárůst
došlých ţádostí o stipendium na akademický rok 2010/2011 oproti předešlému roku.
Za účelem posouzení a výběru nejvhodnějších ţadatelů byla následně sestavena Národní výběrová
komise, která společně se zástupci Romského vzdělávacího fondu vyhodnotila všechny ţádosti, které
splňovaly podmínky stipendijního programu. Celkově bylo stipendiem pro akademický rok 2010/2011
podpořeno 35 ţadatelů.

4.3.2 Menšiny mezi námi
Informačně-motivační projekt byl postaven na třech základních pilířích:
1) Besedy a workshopy na ZŠ,
2) Interaktivní informační cyklus o menšinách na www.skola.romea.cz
3) Doprovodná elektronická výstava „Hádej, kdo jsem?“.
Velkému ohlasu se těšily především besedy a workshopy pořádané na základních školách a to
konkrétně ve městech: Ţdár nad Sázavou – Vysočina, Česká Lípa - Liberecký kraj, Kostelec nad Orlicí -

Pardubický kraj, Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Přiímda - Plzeňský kraj, Mladá Boleslav – Středočeský
kraj, Český Krumlov – Jihočeský kraj, Chomutov – Severočeský kraj, Moravská Třebová – Pardubický
kraj, Kroměříţ – Zlínský kraj
Jak samotné školy tak i ţáci projevovali zájem o všechny nabízené aktivity spojené s realizací.
Významný podíl na tom mají zajisté i vybrané osobnosti jako Marwan Al Solaiman (Sýrie) – učitel
arabštiny, fyziky a matematiky, Ewa Zurakovská (Polsko) – divadelní herečka a zpěvačka, Pedro
Ngonga (Kongo) – zpěvák a básník, Dmitrij Proškin (Kazachstán) – velmi talentovaný výtvarník
vyjadřující se pomocí graffiti, Ewa Wozniak (Polsko) – divadelní herečka a zpěvačka, Annas Younis
(Írák) – hudebník a dramaturg, Arkadiy Huliyev (Gruzie) – hudebník a vypravěč, Lyuba Grunkowskaya
(Bělorusko) – studentka FHS UK, Marina Ter-Gazaryan ( Arménie) – studentka současné fotografie a
další.
Jiţ tradiční (7.ročník) a velmi oblíbenou literární, výtvarnou a fotografickou soutěţí „Menšiny mezi námi“
se nám opět podařilo zaujmout obrovské mnoţství soutěţících. Umělecky mohli svůj názor na menšiny
v ČR vyjádřit ţáci do 18 let. Do soutěţe se zapojilo přes 400 soutěţících z více neţ 60 institucí.
Vyhlášení vítězů letošního ročníku proběhlo v pondělí 7. prosince 2010 od 14 hodin v Domě pro
národnostních menšin v Praze a zúčastnilo se jej celkem 100 hostů ze základních škol, dětských
domovů a nízko-prahových klubů z celé České republiky. Ceny předaly známé osobnosti – Jarmila
Baláţová, Ondřej Liška a Tomio Okamura.
V další části projektu „Interaktivní informační cyklus o Romech a menšinách na www.skola.romea.cz“
jsme se zaměřili na rozšíření informačních zdrojů o úspěšných lidech z řad etnických menšin ve všech
oblastech veřejného ţivota a přestavbu www stránek do nového atraktivního prostředí s rozšířením o
chat místnost. Tyto všechny aktivity mají velice významný dopad na zvýšení zájmu a povědomí o
stránkách www.skola.romea.cz
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.

4.3.3 Buteder
Projekt Buteder navazuje na projekt, jenţ ROMEA poprvé představila v roce 2003 a započala tím jeho
tradici. Hlavní vyvrcholení jedné z částí projektu proběhlo v prosinci 2010. 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 2010 rozvíjen ve třech částech.
a) Interaktivní internetový vzdělávací cyklus o Romech na www.skola.romea.cz
V této části projektu jsme se zaměřili na rozšíření informačních zdrojů o úspěšných lidech z řad Romů
ve všech oblastech veřejného ţivota a přestavbu www stránek do nového atraktivního prostředí s
rozšířením o chat místnost. Projekt v rozvíjení jiţ existujících sedmi rubrik pokračoval doplňováním
stále nových článků, ale také byl rozšířen o rubriky nové: Našima očima, Besedy 2010 a Online
rozhovory. V průběhu roku se jednotlivé rubriky: Historie, Sport, Literatura, Hudba, Minikurz romštiny, O
drogách, Osobnosti, Našima očima, Besedy 2010 a Online rozhovory obohatili kromě článků o
audiovizuální materiály.
b) Motivační besedy a workshopy
Realizace besed a workshopů proběhla ve městech se zvýšeným výskytem sociálně vyloučených
lokalit: Havířov, Chomutov, Sokolov, Broumov, Duchcov.
Jak samotné školy tak i ţáci projevovali zájem o všechny nabízené aktivity spojené s realizací.
Významný podíl na tom mají zajisté i vybrané romské osobnosti jako Emil Cina – spisovatel a básník,
Mário Bihári – hudebník a textař, Laďa Gaţiová – výtvarná umělkyně oceněná řadou odborných cen a
Pavel Berky – módní návrhář studující Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze.
c) Kampaň „Ker vareso!“
Po dobu trvání besed byly v prostorách škol instalovány 4 panely, které vznikly v rámci projektu
apelativní kampaně proti rasismu Udělej něco! Součástí bylo taktéţ promítání videospotu. Cílem je
poukázat na to, kam lze dojít díky vlastní vůli, píli, ochotě překonávat překáţky a plnit si své sny.
Tvářemi kampaně se staly čtyři romské osobnosti.
Vizuál panelu zobrazuje kaţdou z nich ve dvou vyobrazeních: jako pasivního člověka uvězněného v
kolotoči sociálních dávek, rezignace, nelegální práce, apod. a jako aktivní osobu, která si dokázala jít za
svým snem.

4.3.4 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 roku 2010 vyšly celkem 4 čísla časopisu Romano voďori, jejichţ naplnění probíhalo ve
spolupráci s 10 vybranými základními školami, ve kterých má časopis své externí redakce a odbornými
redaktory, kteří s časopisem nárazově spolupracují na článcích na určitá témata, jejichţ směrem jsou
jednotlivá čísla zaměřena. Externí redakce ve školách mají aktuálně cca 100 přispívajících ţáků (10
ţáků/škola). Školy byly 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. Časopis má svou internetovou mutaci s adresou www.romanovodori.cz, kde jdou
publikovány i texty, které nebyly v tištěné podobě uveřejněny. Současně je na těchto stránkách k
dispozici psychologická poradna, kde na dotazy čtenářů odpovídá psycholoţka Dana Hajná.
Proběhla série deseti přednášek na spolupracujících školách pro ţáky 6. a 7. třídy. Worshopy byly
zaměřeny na předsudky a jejich cílem bylo seznámit děti s negativními efekty předsudků. Programu se
účastnila jako jedna z lektorek romská výtvarnice Laďa Gaţiová společně s některou z vietnamských
studentek. Cílem jejich přítomnosti bylo, aby se ţáci setkali s obyčejnými příslušníky menšin, kteří by
mohli jejich stereotypy vyvrátit.
V roce 2010 také byla zahájena práce na příručce pro pedagogy. Byl vytvořen tým odborných
pracovníků, kteří budou tvořit náplň tohoto materiálu. Koncepci literární části vytvoří romistka Helena
Sadílková, obsah historické části potom romistka a historička Milada Závodská z Muzea romské kultury.
Metodiku vytvoří zaměstnanci z Masarykovy univerzity v Brně. Po vydání příručky (2011 – 2012) bude
následovat blok seminářů (2012).

4.3.5 Romštinou k úctě a toleranci
Celkovým cílem projektu bylo pozdvihnout romštinu v očích majority i samotných Romů, seznámit obě
cílové skupiny s tímto jazykem a jím psanou literaturou, rovněţ přispět skrze podporu minoritního jazyka
a jeho mluvčích k vzájemnému porozumění mezi oběma skupinami české společnosti. V rámci projektu
vzniklo 35 děl patnácti romských autorů, které byly publikovány na serveru Romea.cz a Skola.romea.cz.
Autoři byli představeni formou obsáhlých medailonů. S šesti vybranými autory byl realizován online
rozhovor se čtenáři serveru Romea.cz a vznikl jedenáctidílný minikurz romštiny, který byl taktéţ
publikovaný na našich webových stránkách. Současně proběhlo pět přednášek na základních školách,
které měly za cíl seznámit ţáky s romskými autory a jejich tvorbou. Jako přidaná hodnota projektu
vznikla fotografická výstava Lačho lav sar maro (Dobré slovo je jako chleba), kterou tvoří portrétní
fotografie autorů od Lukáše Houdka. Ty jsou doplněné úryvky z jejich tvorby. Jejím cílem je seznámit
veřejnost s existencí a podobou literatury Romů tím, ţe je výstava prezentována ve veřejném prostoru –
nejčastěji se jedná o kavárny a jiná volnočasová místa. Výstava vznikla aţ po skončení projektu a
probíhá do dnešní doby.

4.4 Sociální oblast
4.4.1 Podpora zaměstnávání v Praze
Projekt navazuje na systémovou aktivitu Podpora Romů v Praze, který byl v rámci programu EQUAL
realizován v letech 2005 – 2008. Cílem všech projektových aktivit je podpora a navyšování vzdělanosti

a zaměstnanosti praţských Romů, jmenovitě pak těm, kteří projeví zájem o aktivní účast a tím i snahu
změnit svoji ţivotní situaci. Projekt realizujeme v partnerství s občanským sdruţením Slovo 21.
Hlavními sluţbami, které projekt nabízí, jsou motivační kurzy, rekvalifikační kurzy, terénní
zprostředkování práce a internetová burza práce.
Motivační kurzy jsou určeny pro praţské Romy ve věku 15–40 let, kteří zde bezplatně získají znalosti
potřebné pro úspěšné ţádání o práci, projdou výcvikem sociálních kompetencí a naučí se, jak
odhadnout pozici na trhu práce.
Rekvalifikační kurzy umoţňují praţským Romům ve věku 19–50 let bezplatně absolvovat rekvalifikační
kurzy, jejichţ typ a rozsah je vţdy řešen s asistentem na základě osobních preferencí účastníka i
situace na trhu práce.
Zprostředkování práce je určeno především těm, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, potýkají se s
potíţemi v komunikaci se zaměstnavatelem, mají nízké vzdělání nebo nevědí, jak se připravit na
pohovor, a proto byli doposud na trhu práce neúspěšní.
Internetová burza práce představuje informační servis, který pravidelně shromaţďuje a uveřejňuje
pracovní nabídky zejména v Praze a nejrůznější vzdělávací moţnosti formou rekvalifikací nebo stáţí.
ROMEA má v projektu na starost zprostředkování práce a Internetovou burzu práce www.burzaprace.romea.cz
Shrnutí k 31. 12. 2010:
•

Počet klientů: 95

•

Počet zaměstnaných klientů: 15

•

Na konci roku 2010 přesáhlo 9 ze zaměstnaných klientů zkušební lhůtu 3 měsíců.

•

Průměrná návštěvnost: 400 přístupů týdně, čili 1600 přístupů měsíčně a i nadále pozorujeme
stoupající návštěvnost.

•

Počet registrovaných uţivatelů: 814

•

počet registrovaných firem: 86
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