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V červnu jsme nezaháleli! Domlouváme školení a workshopy ve spolupráci s Nadací OSF a dalšími experty 
a lektory. Díky zlepšení pandemické situace v České republice máme nyní možnost prvního osobního 
setkání v rámci projektu Budování kapacit romských a proromských aktérů pro zapojení do přípravy a 
implementace programů na místní úrovni. 
První osobní setkání aktérů projektu proběhne formou dvoudenního školení v Praze, a to 14. a 15. srpna 
2021. První den programu proběhne vzájemné seznámení všech účastníků setkání. Součástí setkání je 
sdílení příkladů dobré praxe úspěšných Romů v České republice, kteří jsou v kontaktu se státní správou. 
Dále proběhne úvodní školení, týkající se budování kapacit při řešení klíčových problémů na lokální úrovni. 
  
Druhý den setkání je naplánované školení na téma samospráva, prosazování zájmů, strategické plánování 
a komunitní práce. Na workshopu s příkladem modelové situace budou mít účastníci prostor k praktickému 
osvojení nových poznatků. 
Program obou dnů bude probíhat za účasti Davida Beňáka, Ph.D. DiS. ředitele odboru sociálního 
začleňování Ministerstva pro místní rozvoj a Mgr. Moniky Berkyové zastupitelky města Stříbro, kteří budou 
školit, komentovat a reagovat na dotazy účastníků. Součástí obou dnů programu je i navazující volná 
diskuse. 
  
Ilustrační foto: freepik 
  



 

Posílení kapacit romských a proromských aktérů v 
oblasti advokacie - důležité spolupráce 

 
Projekt "Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie" cílí na posílení kompetencí 
zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit 
do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha). 
  
Na této etapě projektu zajišťujeme spolupráce s klíčovými osobami v lokalitách, kde budou dále probíhat 
projektové aktivity. Schůzky s budoucími partnery probíhají převážně v bezpečí on-line prostředí. 
  
Zúčastnili jsme se online jednání s Místní akční skupinou Opavsko z.s., a Místní akční skupinou Stolové 
hory, z. s., kde jsme byli informování o výsledcích uskutečněné analýzy problémů a potřeb Romů a měli 
jsme možnost zapojit se do navazující tematické diskuze. 
Osobně, s dodržením vládních předpisů, jsme se sešli zástupci romské komunity z Prahy 5, Prahy 3 a 
elektronicky z Budišova nad Budišovkou, Náchoda, Rokycan a Prahy 14 za účelem nastavení vzájemné 
spolupráce.  
  
Momentálně pracujeme na přípravě harmonogramu školení a schůzek, které by měli proběhnout do konce 
roku 2022. 
 
O průběhu projektových aktivit Vás budeme informovat zde nebo prostřednictvím naší facebookové 
stránky: https://www.facebook.com/slovo21 

  

  

http://www.masopavsko.cz/
http://www.mas-stolovehory.cz/
http://www.mas-stolovehory.cz/
https://www.facebook.com/slovo21


Posílení kapacit romských a proromských aktérů v 
oblasti advokacie 

 



Každý by měl mít znalosti k tomu, aby mohl ovlivnit a zlepšit svůj život 
ve společnosti. Pouze společnost, ve které má hlas každý, včetně menšin, může být považována za 
demokratickou. 
 
Na základě doposud získaných zkušeností přicházíme s novým projektem "Posílení kapacit romských a 
proromských aktérů v oblasti advokacie", který se zaměří na posílení kompetencí zaměstnanců organizace 
Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a 
to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha). 
  
V minulých letech naši zaměstnanci získali základní znalosti a zkušenosti s komunikací s místní 
samosprávou, ale je nutné je nadále rozvíjet tak, aby jim mohli být aktivními rovnocennými partnery a 
prosazovat vlastní změny. Rozšířené znalosti našich kolegů přispějí k větší spokojenosti společnosti, 
eliminaci nedorozumění a zvýšení kvality života Romů v těchto lokalitách. 
  
Zaměstnance čeká 8 půldenních teoretických školení a 16 půldenních praktických workshopů (2 školení a 4 
workshopy v každé lokalitě) v oblasti advokační činnosti. Účastníci budou následně trvale podporovány 
experty ve formě konzultací na míru.Navážeme spolupráci se členy místní romské komunity, kteří se 
ve spolupráci s námi budou podílet na řešení integrace Romů na místní 
úrovni a dalšími lokálními romskými a proromskými neziskovými organizacemi. 
  
Na konci projektu se uskuteční závěrečné setkání jeho účastníků se zástupci NNO, místní správy, případně 
médií a dalšími. Proběhne prezentace projektových výstupů a evaluace projektu. 
  
V průběhu realizace projektu se stále potýkáme s hrozbou pandemie Covid-19 a s tím souvisí nemožnost 
osobních setkávání a výjezdů napříč ČR. Bezpečnost všech účastníků projektu je pro nás prioritou, 
proto eliminujeme výjezdy a osobní setkání na minimum a přecházíme na on-line 
formu komunikace a spolupráce (vč. školení, workshopů, konzultací apod.), pouze však po dobu 
nouzového stavu. 

  
  
  



Jak mohou Romové ovlivnit majoritní společnost? 

 

 

To, že většina může ovlivnit menšinu se zdá být intuitivní. Opak ale také může být pravdou. Přece 

jen i z historie se ukázalo, že relativně malá skupina osob, která dlouhodobě a vytrvale prosazovala 

vlastní názor, dokázala tento názor navzdory převaze opozice prosadit. Vzpomeňme si třeba 

Spojené státy Americké druhé poloviny minulého století. 

Většina výzkumů v oblasti sociálního vlivu zpravidla zobrazuje majoritní skupinu jako vlivnější. Nicméně 

existují i situace, kdy menšina může ovlivnit většinu. 

Jednou z nejdůležitějších podmínek je v těchto případech jednota v názorech menšiny. Pokud je menšina 

erudovaná v oblasti advokacie, je konzistentní ve své argumentaci a vystupování, vyjadřuje na problém 

jasný a spravedlivý názor, vytrvale a dlouhodobě se ho drží, má šanci ovlivnit své okolí i majoritní 

společnost. 



Menšina by se měla zaměřit na kvalitní informace a fakta, novodobé myšlenky, které mohou přimět majoritu 

přehodnotit své zastaralé názory. 

Náš projekt "Posílení kapacit proromských aktérů v oblasti advokacie" cílí na posílení kompetencí 

zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně 

zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, 

Rokycany, Praha). 

 


