
Ženská romská skupina Manushe 
 
realizace: od roku 2000  
"Edukace, sebevědomí, emancipace" - motto ženské romské skupiny Manushe, která sdružuje více než 
170 romských žen i mužů bez rozdílu věku nebo vzdělání z celé České republiky. Skupina je i členskou 
organizací České ženské lobby a Evropské ženské lobby. 

 
Neformální skupina funguje od roku 2000 pod hlavičkou občanského sdružení Slovo 21. Členky a členové 
této ženské skupiny dali vzniknout hned několika zajímavým projektů. Jedním z nich je například politický 
výcvik pro romské ženy, dokumentární film o Romkách v politice "ŽENYvPOLI" nebo velmi úspěšný 
videoklip mladých raperů "Nebuď dilino!", který nabádá romské rodiče, aby své děti nedávali do praktických 
škol. Název Manushe je ženským ekvivalentem romského slova “manuš”- člověk. 
  

Neviditelná síla - fotokampaň 

Ženy z romské ženské skupiny Manushe nafotily 12 fotografií, ze kterých následně vznikne výstava s názven 
„Neviditelná síla". Výstava bude postupně prezentována v 9 městech České republiky včetně Prahy. Co chceme 
naší kampaní sdělit? Chceme poukázat na romské ženy, jako silné osobnosti, jejichž schopnosti a dovednosti 
jsou často přehlíženy. 

 

  

Valná hromada Manushí 

http://www.slovo21.cz/extensions/zenska-romska-skupina-manushe/308-zenska-romska-skupina-manushe


Valná hromada Romské ženské skupiny Manushe proběhla ve dnech 21. – 23. 4. 2017 v Brně. Na 
toto setkání dorazilo přes 30 romských žen různého věku a z různých částí České republiky. První 
den jsme věnovali představení našich členek a jejich aktivit. Dále jsme shrnuli činnosti Manushí za 
poslední roky a představili jsme aktivity plánované na rok 2017. 
 

• Našim hlavním cílem je rozšíření projektu Jileha do dalších tří měst, kde založíme nové ženské 
skupiny (Písek, Jihlava) - jedno město stále chybí. 

• Dále jsme založili rodičovské skupiny, jejichž cílem je vzdělávat romské rodiče o důležitosti 
vzdělání jejich dětí. Budeme je vzdělávat v oblasti práv a povinností ve vztahu ke vzdělání, 
pozveme různé experty v této oblasti a zorganizujeme workshopy pro rodiče. Po nastavení této 
aktivity bychom chtěli navázat spolupráci mezi rodičovskými skupinami a školou nebo školami, do 
kterých dochází větší počet romských dětí. 

• Hlavním cílem pro rok 2017 je vytvořit koncept pro kampaň, kterou jsme nazvali „Neviditelná síla – i 
tohle dokážu…“. Tato kampaň bude mít za cíl zviditelnit Romskou ženskou skupinu Manushe a 
ukázat romské ženy jako silné osobnosti, které mají značný vliv na změny v romských komunitách. 

 
Na závěr jsme probírali strategické plánování do roku 2020. 

• Členky se shodly na vytvoření silné základny romské ženské skupiny, jejímiž členkami budou jak 
ženy, tak muži různé generace a etnicity 

• Členky mají zájem o větší informovanost o veřejném dění 

• Manushe chtějí být viděny, a proto se rozhodly propagovat skupinu v médiích 

• Manushe budou plánovat ideje, potřeby vycházejí z lokalit, ve kterých se nachází 

• Na závěr se Manushe shodly na vytvoření kodexu, který bude zahrnovat výše zmíněné body a 
bude určovat podmínky členství, práva a povinnosti jak členek, tak prezidentky Manushí 

  

Kongres žen 

Skupina MANUSHE v rámci Kongresu žen, který se konal 23. září, realizovala kreativní workshop Naše 
tváře ve spolupráci se Sdružením pro férovou školu. Kreativně, s pomocí průsvitných folií a obrysů tváří, 
vyjádřily to, s jakými různými identitami, vizemi, přáními či obavami vstupují do veřejného prostoru navzdory 
tomu, jak nás okolí vnímá a do jaké škatulky nás společnost řadí. 
V rámci kongresu žen také vystoupily dvě členky skupiny MANUSHE Claudie Laburdová a Miroslava 
Adamenko se svou osobní zkušeností na téma Romky ve veřejném prostoru. 



    

 

  

Naše cíle 

• podporovat vzdělané, nezávislé, emancipované a sebevědomé romské ženy, schopné vyjádřit své 
potřeby a požadavky a bojovat za ně 

• aktivní zapojení romských žen a dívek do společnosti 

• zvyšování sebevědomí romských žen a dívek 

• vzdělávání 

• úspěšné skloubení tradic a emancipace v romské komunitě 

• zlepšování postavení romských žen na trhu práce 
  

Ocenění 

• za fungování Romské ženské skupiny Manushe získalo v prosinci 2014 Slovo 21 ocenění Roma 
Spirit  

  



Z dílny Manushí 

Kampaň „Neviditelná síla – I tohle dokážu“ 
Do konce tohoto roku plánujeme vytvořit 12 velkoformátových fotografií romských žen, které vyfotí 
uznávaný reklamní fotograf Tomáš Vrána. Romské ženy budou na fotografiích vyobrazeny jako hrdinky 
dané situace/obrazu. Kampaň poukazuje na romské ženy jako na silné osobnosti a tedy možný potenciál 
změn v romských komunitách. V roce 2018 budou fotografie vystaveny postupně v devíti městech ČR, kde 
se nachází lokální romské ženské skupiny JILEHA. Při zahájení výstavy v každém městě bude realizována 
veřejná debata na téma rovnosti žen a mužů v romském prostředí. V příštím roce bude probíhat kampaň 
také po sociálních sítích (facebook, instagram). 
  

 

HIPHOPOVÝ KLIP NEBUĎ DILINO! 

        PŘES 90 TISÍC ZHLÉDNUTÍ NA YOUTUBE 

        OBROVSKÝ ZÁJEM MÉDIÍ 

        PROMÍTÁNÍ NA SEMINÁŘÍCH PRO ROMSKÉ RODIČE 

        V KLIPU VYSTUPUJÍ ROMSKÉ OSOBNOSTI 

        AUTOSKÁ PRÁCE MLADÝCH ROMSKÝCH RAPERŮ UGC 
Mladí romští rapeři (UGC) v klipu jasně hlásají, že romské děti patří na základní, nikoli praktické školy. 
Videoklip, v němž se vedle mladých talentů objevují také úspěšní Romové různých profesí a generací, 
vznikl v rámci projektu občanského sdružení Slovo 21, který financovala Nadace Heinrich-Böll-Stiftung 
Praha. 

  

http://youtu.be/g2pHBMm444w?autoplay=1


 

POLITICKÝ VÝCVIK PRO ROMSKÉ ŽENY 

        MOTIVUJEME ROMKY, ABY VSTOUPILY DO POLITIKY 

        INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA 

        ABSOLVENTKY NA KANDIDÁTKÁCH RŮZNÝCH STRAN 
    
Zvýšení angažovanosti romských žen v politice je hlavním cílem politického výcviku, který finančně 
podporuje Nadace Heinrich-Böll-Stiftung Praha. Velkým úspěchem politického výcviku byla přímá účast tří 
absolventek v komunálních volbách v roce 2006. Jedna z účastnic výcviku - Lucie Horváthová byla dokonce 
v komunálních volbách v roce 2010 lídr Strany zelených v Pardubickém kraji. 
  
  
 

MAMI, TATI, JÁ CHCI DO ŠKOLY! 

        DŮLEŽITÉ INFORMACE 
PRO ROMSKÉ RODIČE 

        10 WORKSHOPŮ NA 
RŮZNÝCH MÍSTECH ČR 

        OCHRANA PRÁV DĚTÍ 
NA POLI VZDĚLÁNÍ 
Romské děti patří na základní, 
ne praktické školy.  O tom se 
snaží diskutovat pracovníci 
občanského sdružení Slovo 21 
přímo s romskými rodiči. 
Prostřednictvím divadelních 
scének nebo projekce 
úspěšného hudebního videoklipu 
„Nebuď dilino!“ je motivuje a 
informuje o důležitosti kvalitního 
vzdělání pro jejich děti. Právě 
romští rodiče mají totiž 
nedostatek informací o 

možnostech vzdělání. A to přispívá k pokračující segregaci romských žáků v bývalých zvláštních 
školách. Více informací... 
  
  

http://www.slovo21.cz/index.php/extensions/vsechny-romske-projekty/310-mami-tati-ja-chci-do-skoly
http://www.slovo21.cz/images/foto_clanky/politicky_banner_velky.jpg
http://www.slovo21.cz/images/foto_clanky/mami_tati_banner_velky.jpg


DOKUMENTÁRNÍ FILM "ŽENY V POLI" 

        ČESTNÉ UZNÁNÍ FESTIVALU ROMA LIFE (2012) 

        CENA GRAND PRIX FESTIVALU GOLDEN WHEEL (2012) 

        TŘI SILNÉ ROMKY 

        POHNUTÉ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY 
 
Rodina, práce, sebevzdělávání, předsudky – jejich život je jako bitevní pole, kde čelí povinnostem, výzvám 
a překážkám na několika frontách. Denisa, Lucie a Aurélie, protagonistky dokumentárního filmu „ŽENY V 
POLI“, popírají stereotypní názor, že romské ženy nemají zájem se vzdělávat, rozvíjet svou osobnost a 
společensky participovat. Ukázka zde... 

  

Další aktivity Manushí 

JILEHA 
Dlouholeté členky Romské ženské skupiny Manushe přišly na strategickém setkání začátkem roku 2013 
s představou o založení lokálních poboček, díky nimž by se mohly zapojit další romské ženy a získat tak 
podporu a pocit sounáležitosti, i posílení sebevědomí tak, jak tomu bylo v projektu „Zbořme zdi“ nebo „Ženy 
to umí“. V roce 2015 jsme to mohli splnit a vznikl projekt JILEHA, v jehož rámci pracuje v regionech celkem 
osm ženských skupin. Ke konci roku se bude konat konference projektu a vyjde elektronická publikace 
seznamující veřejnost s činností skupin. Více o projektu zde. 
   

REPREZENTACE ROMSKÝCH ŽEN 
  
 
Side event „Participation of women from minorities in public life“ (12. 3. 2015), 59. zasedání Komise 
OSN pro postavení žen, New York 
V roce 2015 byly Manushe pozvány oddělením Rovnosti žen a mužů Úřadu vlády jako součást české vládní 
delegace k účasti na světové akci pořádané každoročně Komisí pro status žen OSN, aby prezentovaly 

https://www.youtube.com/watch?v=xGo6z9FOgP0
http://www.slovo21.cz/extensions/vsechny-romske-projekty/390-jileha


situaci romských žen v ČR a jejich zapojování do veřejného života. Naše akce přilákala pozornost několika 
desítek zástupců členských států OSN a nevládních organizací z celého světa. Přečtěte si tiskové zprávy 
Úřadu vlády zde. Prezentaci v angličtině si můžete prohlédnout zde. 
  
Kongres žen Praha (20. 6. 2015) 
Společně s oddělením Rovnosti žen a mužů Úřadu vlády jsme v rámci druhého ročníku Kongresu 
žen uspořádali seminář na téma „Zobrazování romských žen v médiích“. V panelu vystoupily: Iveta 
Demeterová, vedoucí redakce pořadu O Roma vakeren na Českém rozhlase; Jarmila Balážová, novinářka 
a v současnosti tisková mluvčí ministra pro lidská práva a legislativu; Martina Horváthová, projektová 
manažerka Slovo 21 a koordinátorka Romské ženské skupiny Manushe. Popsali jsme postavení romských 
žen a referovali o našich projektech. Kongresu žen se účastnily i členky ženských skupin projektu JILEHA. 
  

 
  

PRŮZKUM O POSTAVENÍ ROMSKÝCH ŽEN 
Reagovali jsme na situaci, kdy v České republice neexistovala relevantní data o postavení romských žen ve 
společnosti a v jejich komunitě. Společně s našimi členkami a Fakultou humanitních studií UK jsme skrze 
průzkum zjišťovali, jakou skutečnou pozici romské ženy zaujímají a jakým čelí každodenním výzvám a 
překážkám. Více o projektu, popis průzkumu i jeho výsledky naleznete zde. 
  

EDUROM 
Mezinárodní projekt, jehož koordinátorem byla španělská organizace romských žen Drom Kotar Mestipen 
z Barcelony, vycházel z myšlenky, že pokud se vzdělávají rodiče, jsou pozitivním příkladem pro své děti. 
Projekt v ČR realizovaly Manushe a romským rodičům nabízel například kurzy českého a anglického 
jazyka, informatiky, matematiky a dalších předmětů využitelných na trhu práce. Více o projektu zde. 
  

ROM-ACT 
Společně s organizací romských žen Drom Kotar Mestipen z Barcelony a dalšími mezinárodními partnery 
jsme realizovali projekt, který se zaměřil na vytvoření nástrojů lobovací kampaně za usnadnění přístupu 
romských žen k uznávání kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací. Vznikl Politický dokument adresovaný 
tvůrcům politik žádající zavedení takových opatření, která umožní lepší využívání systémů uznávání ve 
všech zapojených zemích, a Evropský manuál určený neziskovkám a vzdělávacím organizacím, které by 
měly vytvářet podpůrné programy k usnadnění zapojení znevýhodněných skupin do procesu 
uznávání. Další informace o projektu zde.  
  

LETNÍ ŠKOLY MANUSHÍ 
Letní školy organizujeme nepravidelně od roku 2003. Základem programu jsou přednášky a semináře 
týkající se posílení genderové rovnosti v romské komunitě, úspěšného skloubení tradic s emancipací, 
soužití generací, rodinného soužití, společenské participace nebo například situace ve vzdělávání 
romských dětí a tvorbě strategie ke zvýšení počtu romských dětí v základních školách. 
 

MANUŠŇIJA - PROGRAM NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŽEN 
Motivační workshopy, rekvalifikace a kurz základů podnikání nabídl projekt celkem 60 ženám ve třech 
krajích ČR (Středočeský, Ústecký a Olomoucký kraj). 
Více informací... 
  

DÍKY, ŽE SE PTÁTE 
Anketní průzkum, natočení dokumentárního filmu, vydání publikace a antidiskriminační kampaň na českých 
školách. To všechno bylo obsahem projektu, na kterém se aktivně podíleli členky a členové 

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/ceska-delegace-se-ucastni-59--zasedani-komise-osn-pro-postaveni-zen-127483/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/ceska-delegace-se-ucastni-59--zasedani-komise-osn-pro-postaveni-zen-127483/
http://www.slovo21.cz/extensions/zenska-romska-skupina-manushe/308-zenska-romska-skupina-manushe
https://barvalipecz.files.wordpress.com/2015/04/political-leadership-programme-for-roma-women-in-the.pdf
http://kongreszen.cz/
http://kongreszen.cz/
http://www.slovo21.cz/index.php/extensions/vsechny-romske-projekty/332-pruzkum-o-postaveni-romskych-zen-v-ceske-republice
http://www.slovo21.cz/index.php/extensions/vsechny-romske-projekty/363-edurom-podpora-pristupu-romu-k-llp-celozivotnim-uceni-vet-odborneho-vzdelavani-a-zamestnanosti-pres-rodinne-vzdelavani-na-zakladnich-skolach
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.slovo21.cz/index.php/extensions/vsechny-romske-projekty/330-rom-act-posileni-pristupu-romskych-zen-k-systemum-uznavani-neformalniho-a-informalniho-vzdelavani
http://www.slovo21.cz/nove/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3Amanuija-program-na-podporu-zamstnavani-romskych-en&catid=35%3Aromske-projekty&Itemid=37&lang=cs


Manushí. Publikace nazvaná "Jsme přeci lidé, ne?" obsahuje výsledky a odpovědi anketního průzkumu, 
který proběhl na podzim 2006 mezi téměř pěti stovkami  Romů po celém Česku. Dokumentární film "Díky, 
že se ptáte" dává možnost nakouknout pod pokličku lidských vztahů zejména mezi Čechy a Romy v České 
republice. 
 

KAMPAŇ MAMOGRAFIE 
Kampaň začla už v roce  2003, kdy také vyšla příručka Mam(m)o miri s cílem přispět k prevenci rakoviny 
prsu. Příručka srozumitelně popisuje postupy samovyšetření prsou i průběh vyšetření mamografem. Text je 
doplněn instruktážními fotografiemi. Autorkou příručky je přední odbornice na mamografické vyšetření 
MUDr. Miroslava Skovajsová. Od roku 2003 i nadále organizujeme společná preventivní vyšetření žen na 
klinice DTC v Praze. 

WORKSHOPY S ROMSKÝMI ŽENAMI V REGIONECH 
V rámci projektů "Ženy to umí" a "Zbořme zdi" jsme  nabídli řadu vzdělávacích seminářů a workshopů 
romským ženám, které působí v neziskových organizacích s cílem aktivizovat je k účasti ve všech sférách 
společnosti a zlepšení jejich postavení na trhu práce. 
Oba projekty posílily postavení žen v romské komunitě i díky seminářům například na téma lidská práva, 
sebepoznávání, sebevědomí atp. 

  



#HolkyVeVědě - Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 
 
Tento hashtag upozorňuje na Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (11.02), který v roce 2015 vyhlásilo Valné 
shromáždění OSN. 
Ženy ve svém vývoji ve vědě a technice ušly dlouhou cestu, při které jim společnost nebyla vždy velmi nakloněna. 
Bohužel i v současné době tvoří ženy pouze 2,9 % laureátů Nobelovy ceny. Ze sta laureátů by tak počet žen činil 
pouze 3. 
Zásadní roli hraje existence genderových stereotypů ve společnosti, zabraňujících ženám v přístupu do 
vědeckých odvětví. Prvním takovýmto stereotypem je pojetí vědy jako „maskulinního projektu“.1 
Z 42 mapovaných evropských a dalších zemí skončila Česká republika podle publikace Evropské komise She 
Figures 2018 na 40. pozici (tedy třetí od konce) s podílem 26,9 % žen mezi výzkumníky. Evropský průměr v roce 
2015 byl 33,4 %. 2 
Alarmující je, že na vedoucích a rozhodovacích pozicích je zastoupení žen minimální, a to jak ve 
vysokoškolském, tak akademickém výzkumu i v rozhodovacích grémiích.3 
Takzvaná "Tradiční úloha ženy", kdy zmiňovaná věnuje veškerý čas chodu domácnosti a výchově dětí se 
značným způsobem podepsala na jejich erudici. 
Ve většině světových regionů ženy v porovnání s muži nedosahují dostatečného vzdělání pro práci ve vědě. 
Nehledě na to, že je stále více vyučených žen a dívek, dodnes čelí barierám v přístupu do škol, k vědě i k 
technologiím na všech úrovních. 4 
Jako nejdůležitější se tedy jeví správný rozvoj dívek a podpora jejich vzdělávání už v pubertálním věku. Hlavním 
cílem našeho projektu Manushe JR, navazující na dnešní téma, je získat novou generaci aktivních, mladých 
romských dívek, které nejsou lhostejné vůči celkovému dění ve společnosti. Prostřednictvím vzdělávácích 
projektových aktivit, často navazujicích na sebe, chceme rozšířit obzory mladistvých za hranice lokalit, ve kterých 
žijí. Naučit je kriticky myslet, vyhledávat informace, vzdělávat je a motivovat do realizace aktivit, které můžou sami 
vymýšlet a rozvíjet. 
 
1. Věda je objektivní tj. “maskulinní projekt”. In: Ženy a věda [online] [cit. 2013-08-20] dostupné z: 
http://www.zenyaveda.c z/gender-veda/1836-genderove-stereotypy-ve-vede/3637-genderove-stereotypy-ve-
vede/veda-je-objektivni-tjmaskulinni-projekt 
2. Ženy ve vědě: https://genderaveda.cz/zeny-ve-vede/ 
3. Seriál "Ženy ve vědě" http://www.veda.cz/serial.do?articleId=22272 
4. Women’s and Girls’ Access to and Participation in Science and Technology. In: UNESCO. Background paper 
[online] France, 2010. Dostupné z: http://www.uis.unesco.org/.../unesco-egm-science-tech... 
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Neviditelná síla povstává 
Česká verze: 
  

Název: Neviditelná síla povstává 

Doba realizace: 1.12.200 - 31.3.2021 

Kdo realizuje: 

Financováno: Britské velvyslanectví v Praze 

Místo projektu: Celá ČR 

  

Anotace: 

Znevýhodněné skupiny žen v Česku, jako jsou migrantky nebo Romky, podléhají vícenásobné diskriminaci na 

základě pohlaví, příslušnosti k sociální skupině, etnicitě nebo právního postavení. Tyto skupiny žen mají 

nejzranitelnější postavení ve společnosti. Proto náš projekt a jeho aktivity povedou ke zvýšení povědomí o 

diskriminaci těchto dvou skupin žen na základě pohlaví a etnického původu a k odstranění předsudků, jakož i k 

posílení jejich přijetí a rovnosti v české společnosti. Kromě využití vlastních zkušeností se budeme učit z 

osvědčených postupů britských organizací občanské společnosti, které taktéž pracují se znevýhodněnými 

skupinami žen. Naše poznatky pak shrneme ve stínové zprávě 2020 k úmluvě CEDAW, kterou v současné době 

sestavujeme. 

Odkazy: 

SIMI: https://www.migrace.com/cs/delame/projekty 

ČŽL: https://czlobby.cz/cs/projekty/neviditelna-sila-povstava 

  

English version: 

  

Title: Invisible Power Rises 

Implementation period: 1.12.200 - 31.3.2021 

Who implements: Czech Women's Lobby in cooperation with partner organizations SIMI - Association for 

Integration and Migration and Slovo 21/Manushe. 

Funding: British Embassy in Prague 

Place: Czech republic 

  

Description: 

Disadvantaged groups of women in the Czech Republic, such as migrant women or Roma women, are subject to 

multiple discrimination based on gender, social group membership, ethnicity or legal status. These groups of 

women have the most vulnerable position in society. Therefore, our project and its activities will lead to raising 

awareness of discrimination of these two groups of women on the basis of gender and ethnic origin and to the 

elimination of prejudices, as well as to the strengthening of their acceptance and equality in Czech society. In 

addition to drawing on our own experience, we will learn from the best practices of British civil society 

organizations, which also work with disadvantaged groups of women. We will then summarize our findings in the 

2020 Shadow Report to the CEDAW Convention, which we are currently drafting. 

Links: 

SIMI: https://www.migrace.com/en/mission/projects 

CWL: https://czlobby.cz/en/projects/invisible-power-rises 
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Neviditelná síla 
Nejsou vidět, přesto pomáhají! 
 
Členky romské ženské skupiny Manushe podpořily ženy ve vyloučených 
komunitách. 
Pandemie koronaviru kromě bezprostředního ohrožení fyzického zdraví představuje velké riziko i pro naši 
psychiku a mimořádnou zátěž pro rodinný rozpočet. Romové, kteří jsou více než jiné skupiny vystaveny 
lichvářskému byznysu, v němž se protočí až miliarda korun ročně, jsou stále více ohroženi chudobou. O to víc 
teď, v době protikoronavirových opatření, kdy nejen romské ženy ztrácejí možnost výdělku. 
Realizátoři projektu: Česká ženská lobby, SIMI - Sdružení pro integraci a migraci, Slovo 2, z.s. 
Doba realizace projektu: 30.9.2020 do 31.12.2020 
 

 
„Bohužel to vidím i tady u nás v Ostravě, kde se lichva zase rozmohla. Nouzový stav, kdy někteří přišli o práci, jiní 
musí být na ošetřovném, opravdu ohrožuje už tak rizikové skupiny lidí, a to bez rozdílu etnicity,“ přibližuje situaci 
na Ostravsku Dáša Suchánková z organizace Jekhetane. „Zaregistrovala jsem, že když se v polovině března 
zavřely všechny zastavárny, byl to pro některé romské rodiny a především matky problém, protože pokud rodina 
daný měsíc nevystačí s penězi, zastaví zpravidla v zastavárně zlaté náušnice, a tím přečkají pár dní do výplaty 
mzdy nebo sociální dávky. Ale pokud tato možnost během nouzového stavu není, tak si matky samoživitelky 



bohužel půjčí od lichvářů,“ vysvětluje Suchánková, která působí přímo ve vyloučené lokalitě jako sociální 
pracovnice. 
  
Podle ní jsou na tom nejhůře 
právě matky samoživitelky, 
protože buď jsou 
nezaměstnané, na mateřské 
dovolené nebo pracují na 
zkrácené úvazky, ale kvůli 
zavřeným školám zůstaly 
doma závislé jen na podpoře 
státu nebo na náhradu mzdy 
ve výši 60 %. Často se stává, 
že žena od partnera, který ji a 
společné děti opustil, 
nedostává žádné finance. Pak 
se dá předpokládat, že 
takovým nezaopatřeným 
rodinám narůstají dluhy a hrozí 
exekuce nebo insolvence. 
„Žen, které nemohou v 
důsledku pandemie pracovat a 
zároveň nemají finanční 
rezervy na více než měsíc, je v 
dnešní době mnoho, a to i 
mezi majoritou. Statistiky 
uvádějí, že neúplných rodin tu 
žije více jak 200 tisíc,“ 
upozorňuje sociální pracovnice 
a zároveň mnohaletá členka 
romské ženské skupiny 
Manushe, která se obává, že 
se společnost bude muset připravit na fakt, že důsledky nouzového stavu přijdou až postupně, s nárůstem 
nezaměstnanosti. 
  
„Momentálně máme případ ženy, která dluží na nájemném, a přestože vláda schválila, že nájemníci mohou 
zaplatit dlužné nájemné do konce roku, nebude na to mít. Paní je silná diabetička a má amputovanou nohu v 
koleni. Kdo ji zaměstná?“ ptá se Suchánková, která ví o více takových ženách samoživitelkách, které v Ostravě 
řeší tento problém s bydlením. 
  
Celorepublikovou karanténu zvládají o poznání lépe děti a dospívající než jejich matky, které se často ocitají ve 
špatném nebo zhoršeném psychickém stavu, protože na jejich bedrech leží zodpovědnost za celou rodinu. 
Nouzový stav tak doléhá především na ně, ocitají se v daleko větším stresu, protože momentálně mají v 
celodenní péči své děti a pociťují, že je daleko větší spotřeba jídla, na kterou nemají výdaje. „Pokud někdo nemá 
z čeho vařit nebo je jeho rozpočet jen šedesát korun na oběd pro celou rodinu, pak to vede k tomu, že se u těchto 
skupin lidí daleko víc prohlubuje sociální propad a zadluženost,“ přibližuje Suchánková situaci, která předchází 
problémům spojeným s lichvou. 
  
A Claudie Laburdová k tomu dodává: „Zase se vracíme do doby, kdy jiní začínají vydělávat na druhých, a vlastně 
se o tom vůbec nemluví. Lichváři se chytají příležitosti a tahle doba k tomu opět nahrává,“ upozorňuje 
koordinátorka romské ženské skupiny Manushe, která funguje pod organizací Slovo 21 od roku 2000 a sdružuje 
přes 200 členek a členů. Podle slov Laburdové se v romské komunitě vyskytuje i problém se zaměstnáváním 
načerno, tedy tzv. švarc systém. „Pokud některé ženy pracovaly načerno a teď nemohou, vznikají další problémy 
s tím spojené, protože nemají nárok na náhradu 60 % platu nebo jednorázovou podporu 25 000 pro OSVČ. 
Nejdůležitější je v těchto týdnech sledovat sekundární dopad na zaměstnanost a počet nezaměstnaných, kteří se 
na úřadech práce zaregistrují,“ podotýká Laburdová, která si uvědomuje, že neziskové organizace působící ve 
vyloučených lokalitách momentálně fungují v omezeném režimu a doposud tak fungovaly i úřady nebo služby, 
které souvisí s karanténními opatřeními 
  
Být v klidu a vidět věci pozitivně teď není pro řadu romských žen zrovna jednoduché. Přitom jsou to ony, kdo 
mohou přinést do romských komunit a svých rodin změnu. Mají totiž hlavní vliv na výchovu dětí, starají se o chod 
domácnosti a současně propojují rodiny mezi sebou i vně komunity. „Jsou to právě ženy, kdo jsou v kontaktu s 
institucemi jako škola, úřad nebo s lékaři. Muži se začínají zapojovat až v momentě, kdy je nějaký problém, který 
žena nezvládá řešit,“ říká Laburdová, která upozorňuje, že přestože sčítáme pacienty s nemocí covid-19, za 
dveřmi domácností se mohou tvořit podmínky pro vznik neřešených každodenních problémů, které značným 
způsobem mohou ovlivnit život v rodinách. Snaha snížit počet nakažených a ochránit zdravotní systém před 



kolapsem, který známe z Itálie, nebo Španělska, dopadá na ty nejzranitelnější. Těmi jsou například oběti 
domácího násilí, které nemají kam jít a zůstávají doma spolu s násilníky. 
 
  
Během aktivního setkávání žen díky projektu Jileha, který fungoval jako projekt Romské ženské skupiny 
Manushe, vyšlo najevo, že menší procento žen, které do skupiny docházely a pocházejí ze sociálně vyloučených 
lokalit, se potýkaly s domácím násilím. Projekt Jileha se realizoval tři roky ve dvanácti lokalitách, například v 
Bruntálu, Náchodě, Chomutově nebo v Písku. Jednotlivé skupiny vedly dlouholeté členky skupiny Manushe. 
„Obávám se, že ženy jsou během karanténních opatření daleko více ohroženy domácím násilím ze strany 
partnerů a mnohdy v tom hraje roli i alkohol. Bohužel stále platí, že mluvit o problémech násilí v rodině je pro ženy 
stresující a silně tabuizované téma, protože nemají kam jít a jsou často bez financí,“ říká Dáša Suchánková. 
  
Opačnou zkušenost má další členka Manushe Aurélie Balážová, která působí jako asistentka pedagoga na 
základní škole v Bruntále. Podle Balážové se násilí páchané na ženách v Bruntále objevuje, ale za poslední dobu 
nezaznamenala, že by se nějak dramaticky zvýšil počet nahlášených případů, spíš naopak. Rodiny se především 
potýkají s nedostatkem financí a to vnáší do rodin obavu z toho, zda se neocitnou na ulici. „Pokud muž pracuje na 
dohodu nebo načerno a teď v důsledku nouzového stavu pracovat nemůže, pak nastává problém, kde vezmou 
peníze na bydlení a jídlo,“ zasvěcuje do rodinných poměrů Balážová a dodává, „u několika romských rodin jsem 
musela požádat vedoucí OSPOD, zda by nemohla těmto rodinám zprostředkovat základní potraviny z 
potravinové banky. Romské rodiny jsou mnohdy početnější a setkávám se s tím, že ženy jsou během karantény 
vyčerpanější než kdy jindy.“ 
  
Romské matky kromě existenčních problémů řešily zpočátku tak jako i zbytek populace domácí výuku svých 
potomků. Ale na rozdíl od majoritních rodin, které většinou mají počítač nebo tablet a internet jako běžnou 
součást vybavení domácnosti, se Balážová setkávala v romských rodinách s absencí této techniky a 
internetového připojení. Proto základní škola, kde Balážová pracuje jako asistentka pedagoga, zareagovala téměř 
okamžitě a poskytla romským rodinám tablety. Ředitelka školy Milena Zatloukalová zapůjčila celkem dvacet iPadů 
pro potřeby on-line výuky. V rodinách, kde se počítač vyskytoval, ale nesplňoval podmínky k výuce nebo byl z 
části nefunkční, zajistila Aurélie Balážová svým žákům jeho opravu. „Musela jsem řešit i to, jak se žáci připojí na 
internet, takže jsem poprosila sousedy rodin, aby jim poskytli heslo na svou wi-fi za menší měsíční poplatek,“ 
podotýká Balážová, která do rodin rozvážela knihy, sešity a psací potřeby. Část rodičů si úkoly vyzvedávala také 
na recepci školy, protože si uvědomovali, že karanténou se nic nemění a dětem se musí dostat vzdělání i v 
domácích podmínkách. 
  
Balážová narážela zprvu na překážky, protože Romky mnohdy látce nerozuměly, telefonáty maminek přes telefon 
nebo Messenger se staly každodenní rutinou. V některých rodinách se vyskytl problém ohledně zápisu dítěte do 
první třídy nebo se založením emailu, na který by žákům od pedagogů chodily domácí úkoly. „Romové vlastní 
chytré telefony, na sociálních sítích jsou běžně, ale pracovat třeba v některých aplikacích byl pro některé opravdu 
problém,“ říká asistentka pedagoga. 
  
Marie Kančiová, která vychovává se svým partnerem teprve jedenáctiletého Tomáše, se s učivem potýká 
každodenně. „Na učení a domácí úkoly dohlížím každý den, ale teď, co školy nefungují, se musíme střídat i s 
partnerem. Učení nám zabere i šest hodin denně a přizpůsobujeme tomu celý chod domácnosti, takže když se 
Tomáš učí, neexistuje, že my jako rodiče budeme dělat něco jiného,“ vysvětluje, jak to u nich během domácí 
výuky chodí. Paní Marie se neučí jen se synem, ale také se svými synovci, kteří navštěvují střední školy. 
„Přestože by každý předpokládal, že se děti na střední škole učí už samy, tak jsou předměty, které jim nejdou a je 
potřeba jim jejich látku vysvětlit,“ říká Marie Kančiová a dodává, že teprve teď si o to víc začala vážit práce 
učitelek, protože sama vidí, kolik času zabere výuka jejího syna, který dochází do čtvrté třídy základní školy. 
  
Podobná situace panuje i v rodině Rácových z Písku. „Mám tři děti, dva školáky a ročního kojence. S domácí 
výukou jsme se museli poprat jako každý rodič, ty z majority nevyjímaje. A učení zabere opravdu dost času, 
zejména když máte víc dětí, které navštěvují základku a mají několik domácích úkolů, které ten týden musí 
vypracovat,“ vysvětluje Rácová, která si postěžuje, že na rozdíl od syna, který chodí do čtvrté třídy a učení je 
bezproblémové, je o to horší učit druhé dítě, které chodí do šesté třídy. „Dcera není schopná vypracovat úkoly 
sama, takže nad každým úkolem musíme sedět společně a to mi jako mamince roční dcerky dává zabrat,“ 
přiznává maminka na mateřské a členka Manushe Lucie Rácová. 
  
Ačkoliv si rodiče napříč celou republikou museli na online výuku svých dětí a množství úkolů zvykat, Claudie 
Laburdová si pochvaluje, že romská komunita bude díky tomu lépe digitalizovaná a dojde k jejímu posunu dál do 
budoucnosti. „Myslím si, že se Romky naučí ještě víc fungovat na dálku, naučí se komunikovat on-line třeba s 
institucemi nebo se školami svých dětí. Spousta jednání nebo vyřizování bude v online režimu pokračovat, ať 
chceme nebo ne, a Romky budou muset tento trend pojmout za vlastní.“ 
  



Na to reaguje i Lucie 
Rácová, která 
upozorňuje, že od 
počátku vypuknutí 
nákazy v České 
republice byla 
překvapená kolik 
hoaxů kolovalo na 
Facebooku. „Větší 
panika a strach 
vznikala mezi 
ženami, které se 
nezabývaly tím, že si 
informace musí ověřit 
a když je chtějí sdílet, 
tak z věrohodného 
zdroje. Často i ony 
samy šířily dezinformace,“ upozorňuje. A Balážová Rácovou doplňuje: „Setkávala jsem se s tím, že jsem musela 
do srozumitelného jazyka vysvětlovat některá vládní opatření nebo uvádět věci na pravou míru. Například že 
majitel nebo pronajímatel nemůže nájemníka vyhodit z bytu a musí mu s dlužnou částkou počkat do konce roku. 
Bohužel tohle si mnoho majitelů vysvětluje po svém a Romům dali výpověď z nájmu. Takže to byla věc, která se 
musela okamžitě řešit. Ale zatím neúspěšně, protože majitelé dělají, že tohle nařízení neexistuje a neuvědomují 
si, že vlastně konají protizákonně,“ postěžuje si na arogantní jednání majitelů bytů. 
  
Balážová neuspěla první dny karantény ani u starosty města, kdy od něj žádala pro potřeby obyvatel vyloučené 
lokality Dlouhá dezinfekce nebo roušky. Podle jejích slov starosta pomoc odmítl, a tak asistentka pedagoga ve 
volném čase společně s kolegyní šila látkové ústenky. „Obavy z toho, že Romové ve vyloučené lokalitě nebudou 
nosit roušky, jsem měla zbytečně. Až na pár výjimek je opravdu nosí,“ dodává. Solidaritu projevila i nezisková 
organizace Slovo 21, která dětem z vyloučené lokality Dlouhá zaslala nejen dezinfekční mýdla, ale také knihy, 
omalovánky, pastelky a další materiály k výuce. 
  
A pomocnou ruku podaly i další členky ženské romské skupiny Manushe. V Rokycanech se za šicí stroj posadila 
spisovatelka Ilona Ferková, která šila pro místní Romy. Květa Tůmová poskytla ústenky domovu důchodců, který 
působí v Hrádku. Připojily se i Martina Horváthová a Kateřina Horváthová, které ušily víc jak 300 roušek pro 
vyloučenou lokalitu na Praze 14. „Bylo jasné, že ne každý má doma šicí stroj a látku. S mámou jsme obojí měly, 
tak jsme to braly jako svou povinnost pomoct těm, kteří si nemohli roušky, které byly nedostatkovým zbožím 
pořídit,“ vysvětluje svůj záměr Martina Horváthová. A připojily se i Romky, které nejsou členkami skupiny. V Praze 
se zapojily do iniciativy Roušky seniorům, která se snaží zásobit ústenkami především domovy pro seniory na 
území metropole. Iniciativa švadlenkám dodala šicí stroj a potřebný materiál. Část roušek z dílny Věry Horváthové 
a umělkyně Pavlíny Matiové šla například do Thomayerovy nemocnice, polovina pak do různých pečovatelských 
domů a domovů pro seniory. „Je nám úplně jedno, kam jdou. Hlavně aby to bylo tam, kde jsou potřeba,” shodují 
se obě amatérské švadleny a jde jim především o pomoc potřebným. „Veřejnost by měla vědět, že se do pomoci 
hojně zapojují i Romové, protože i nám není současná situace ukradená,“ říká Pavlína Matiová. A ukradené to 
nebylo ani chomutovské Romce Stáně Ondové, která látkovými rouškami zásobovala i některé romské rodiny na 
Slovensku. 
  
„Na obyvatele vyloučených lokalit nebo Romy, kteří žijí v osadách na Slovensku, se úplně zapomnělo. A byly to 
právě Romky, které zasedly za své šicí stroje a ze solidarity šily roušky pro ostatní. Pravda, nikdo je u toho 
nenatáčel a nebyly v televizních reportážích, nepsalo se o nich, ale ten, kdo se o situaci zajímal, tak o nich věděl 
alespoň ze sociálních sítí, kde pomoc hojně nabízeli,“ říká Ondová, které karanténa zasáhla do plánů na několik 
měsíců dopředu a musela zrušit i plánovanou svatbu. „Přišla jsem o několik desítek tisíc, protože jsem uhradila 
zálohy za svatbu, které mi teď nikdo nevrátí. Nikoho nezajímá, že je nouzový stav, zkrátka jste nedodržela 
podmínky smlouvy a něco jako domluva neexistuje,“ postěžuje si. 
  
Víc než odložená svatba ji však mrzí, že senioři vnímají karanténní omezení o to hůř, protože se prohlubuje jejich 
samota. Staří lidé si tak nemají s kým povídat, vnoučata ani děti na ně nemají čas a teď se tento problém ještě o 
to víc prohloubil,“ myslí si Ondová a dodává, že její otec se neobával ani tak možné nákazy jako působení stresu, 
sociální izolace a nedostatku fyzické aktivity. „Táta na tom byl psychicky dost špatně, nemohl se smířit s tím, že 
se prakticky nevídáme, že mu jen předám mezi dveřmi nákup. Byla jsem s ním ve spojení díky videohovorům, ale 
je to starší člověk a cítí se osaměle,“ říká Ondová, která s nákupy vypomáhala i dalším seniorům ze své rodiny. 
Podle jejích slov to je právě ona, kdo rodinu drží nad vodou, aby se se situací lépe vyrovnala. „Ale jde to těžko, 
protože nám na nemoc covid-19 onemocněla teta, která žije v Holandsku, ale naštěstí je jí už lépe, přestože to 
nevypadalo v jednu chvíli vůbec dobře,“ dělí se o zkušenost z rodiny a doplňuje, že podle ní karanténa romské 
rodiny více stmelila, pomáhají si navzájem a ženy si o to víc uvědomily, že jsou pro své blízké nepostradatelné a 
měly by na sebe více myslet. 
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