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1. ÚVODNÍ POZNÁMKA

Na začátku realizace projektu BIDARIPEN/Odvaha bylo provedeno I. dotazníkové šetření se cílem zjistit do 

jaké míry se členy romské komunity zapojuji do občanské participace a do jaké míry využívají svá 

občanská práva.  Dotazník vyplnilo 128 členů romské komunity z šesti městech ČR, a byl distribuován 

prostřednictvím členky romské ženské skupiny Manushe, které v rámci projektu absolvovaly školeni 

komunitní práce a komunitního organizování.  

Cílem II. dotazníkového šetření bylo zjistit do jaké míry jsou členy romské komunity, který se 

zúčastnily aktivitách v rámci projektu BIDARIPEN, změnily svůj postoj k aktivní participaci. 

II. dotazníkové šetření bylo realizováno na konci realizace projektu, a dotazník vyplnilo 103 členů

romské komunity z šesti městech ČR.

2. ANALÝZA DOTAZNÍKŮ

Na otázku „Jak hodnotíte průběh realizace projektu Bidaripen/Odvaha?“  68 % respondentů 

odpovědělo, že takové projekty motivují Romy, aby se stali aktivními občany, 25,2 % že úsilí o 

občankou aktivizace Romů vyžádá mnohem více času a úsilí samotných Romů, a 6,8 %, že žádný 

projekt nemůže přispět k lepšímu postavení Romů, protože neexistuje vůle těch, kteří rozhodují, a 

záměrně jich drží na okraji společnosti. 

Na otázku „Domníváte se, že projekt Bidaripen přispěl ke sjednocení romské komunity ve Vašem 

městě a vybudování pevné skupiny Romů a že teď mají společenské cíle, odhodlaných pokračovat 

s komunitním organizováním?“ 89,3 % respondentů odpovědělo, že ano, a že, díky projektu teď mají 

společenské cíle, které chtějí dosáhnout. Naopak, 10,7 % odpovědělo že se domnívá že ne, protože 

jsou se neshodli na tom, co chtějí konkrétně dosáhnout.  

Na otázku „Do které aktivity projektu jste se zapojil/a?“ 31,5 % respondentu označila komunitní 

akce, a 68,5 % respondentů se aktivně zúčastnilo všech aktivitách projektu, zaměřeních na členy 

komunity.  

Na otázku „Jak hodnotíte spolupráci s místní samosprávou?“ 22,3 % respondentů se domnívá, že 

spolupráce byla úspěšná, a že se jejích návrh na řešení konkrétního problému byl přijat a už se řeší, 

17,4 % odpovědělo, že místní samospráva o jakoukoliv spolupráce nemá zájem, a 60,3 % respondentů 

je uvedlo, že je jejích návrh ve fázi projednávání.  
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Na otázku „Změnil se Váš postoj vůči uplatňování volebního práva?“ 55,3 % respondentů 

odpovědělo, že se uvědomilo že jejich hlas může mít vliv na děni ve společnost a že je to jejích 

občanská povinnost, 27,2 % je uvedlo, že se i doposud pravidelně zúčastnilo voleb. Naopak, 17,5 % 

respondentu svůj negativní postoj nezměnilo i že je jedno koho bude volit, protože se stejně nic 

nezmění ve prospěch obyčejných lidí. 

Na otázku „Myslíte si, že komunitní/veřejné akce pořádané samotnými Romy přispívají k lepšímu 

porozumění mezi menšinou a většinou?“ 59,2 respondentů odpovědělo, že ano, protože mají 

možnost lepe se poznat a ukázat většině, že mají zájem žít spolu lepe. 33 % respondentu, pak uvedlo, 

že nejsou jisti, jestli jakákoli jejích snaha dokáže odbourat předsudky, které existují. Jich 7,8 %, je jista, 

že komunitní/veřejné akce nikoliv ne přispívají lepšímu porozumění, a že majorita vždycky bude 

myslet, že Romové parazituji na úkor celé společnosti.  

Na otázku „Máte zájem zapojovat se i nadále do aktivit, které přispívají k lepšímu postavení Romů 

ve společnosti?“ 61,1 % respondentů odpovědělo, že určité ano, 34 % že to zaleží na tom, o jaké 

aktivity se jedna, a 4,9 % se domnívá, že je to ztráta času. 

2. SOUHRN

Za rozdíl od výsledku I. dotazníkového šetřeni, v kterém ve zjistilo, že se Romové převážně nezapojují 

aktivně na dění v společností (převážné neuplatňují any jedno ze základních práv občanů – volební 

právo) výsledky II. dotazníkového šetření ukázaly pozitivní změnu v postoje Romů, kteří se účastnili 

projektu, ke občanské aktivizace. Například, vice, než polovina respondentu prohlásila že se teď 

uvědomila, že jejich hlas může mít vliv na děni ve společnost, že je to jejích občanská povinnost a že 

v buducnosti budou pravidelně uplatňovat to své právo. 

Respondenty se domnívají, že projekty jako je Bidaripen motivují Romy, aby se stali aktivními občany, 

ale také mysle že úsilí o občankou aktivizace Romů vyžádá mnohem více času a odhodlání samotných 

Romů. Většina dotázáních se také domnívá že je projekt přispěl ke sjednocení romské komunity a že 

se, díky projektu, vybudovala pevná skupina Romů, která má společenské cíle, a hodlá se i na dále 

aktivně zapojit do děni ve městech, kde žiji.   
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Anotace projektu 

Ženská romská skupina Manushe se pouští do nového projektu s 
názvem BIDARIPEN (z romského jazyka – odvaha). 

Cílem projektu BIDARIPEN je podpořit Romy na lokální úrovni ve zvýšení jejich občanských kompetencí 
tak, aby se stali rovnocennými partnery, respektovanými místní samosprávou a mohli spolurozhodovat o 
tom, co se kolem nich děje a také sami navrhovali změny, které uznají za potřebné. 

Leaderky Manushe nasbíraly mnoho zkušeností během dlouholeté působnosti Ženské romské skupiny 
Manushe. Zejména pak v posledních pěti ledech v rámci projetu Jileha, kde působily jako 
koordinátorky  lokálních ženských skupin. Nyní ženy pracují na rozšíření svýchznalostí a dovedností v 
komunitní práci a již brzy se stanou tzv.komunitními organizátorkami. V této nové pozici budou organizovat 
společná setkání v romských komunitách, na kterých se definují potřeby a požadavky pro místní rozvoj a 
zlepšení kvality života v dané lokalitě, a iniciují setkání se zástupci obcí a případně dalšími 
zainteresovanými aktéry. 

Agentky změn, jak naše ženy z Manushe také nazýváme, budou pracovat v rámci projektu 
BIDARIPEN/ODVAHA v sedmi městech České republiky po dobu 18 měsíců (Chodov, Chomutov, Budišov, 
Písek, Bruntál, Náchod, Rokycany). 

Termín realizace: 1.04.2020 - 31.09.2021 
Pro více informací kontaktujte projektovou koordinátorku Claudii Laburdovou na e-mailové 
adrese: slovo21@centrum.cz 

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámciprogramu ActiveCitizensFund, jehož 
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Project BIDARIPEN/AUDACITY 

The Roma Women´s Group Manushe has started a new project 
called BIDARIPEN (from the Romani language - audacity). 

The aim of the project BIDARIPEN is to support Roma at the local level in increasing their civic 
competences and empowering them to become equal partners respected by the local self-government in 
defining their needs and solving problems on the local level. 
Manushe's leaders have gained a significant experience during the long-term existence of the Roma 
Women´s Group Manushe. Especially in the last five years in the Jileha project, where they worked as 
coordinators of local women's groups.The BIDARIPEN project will help them expand their knowledge and 
skills in community work and becomecommunity organizers. In this new position, they will organize joint 
meetings in Roma communities, which will define the needs and requirements for local development, 
improvement of quality of life, and initiate meetings with representatives of municipalities and other 
stakeholders. 

“Agents of change”, as we also call our women from Manushe, will work in seven places in the Czech 
Republic (Chodov,Chomutov, Budišov, Písek, Bruntál, Náchod, Rokycany). 

Duration of the project:  April 1. 2020 - September 30, 2021. 
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For more information, contact our project coordinator Claudia Laburda at  slovo21@centrum.cz 
„The project is supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active 
Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in public life and decision making and 
empowerment of vulnerable groups. The Active Citizens Fund is financed by the EEA and the Norway 
Grants.“ 

Text: Vladislav Nagaitcev 
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Projekt Bidaripen: Jak se daří koordinovat aktivity v 
komunitách? 

Projekt Bidaripen (romsky odvaha) má za cíl pomoci romským ženám ze skupiny Manushe ve zlepšování situace 

ve svých lokalitách prostřednictvím spolupráce s místními samosprávami. Jak se jim daří projekt realizovat? A jak 

jej ovlivnila stále aktuální pandemie koronaviru? To se dozvíte v následujícím článku, který vznikl na základě 

dotazníku rozeslaného mezi koordinátorky projektu. 

Sehnat aktivní ženy nebyl problém. Koronavirus ale trochu zamíchal kartami 

Aby se projekt vůbec mohl rozjet, bylo třeba sehnat v každé z lokalit skupinu pěti žen, které se budou 

chtít aktivně zapojit do zlepšování situace ve své lokalitě. Dle většiny koordinátorek nebylo vůbec 

problematické aktivní ženy najít, své potíže ale přinesla pandemie koronaviru. „Ženy byly nadšené, bohužel pak 

došlo ke kovidové situaci a vše bylo pryč.“ 

Koronavirus měl dopad také na celkovou duševní pohodu ve všech zapojených komunitách. Během 

pravidelné komunikace s vedoucími lokálních skupin se totiž zjistilo, že členové komunity kvůli nastalé situaci 

často podléhají depresi i celkové apatii kvůli ztrátě zaměstnání, nedostatku finančních prostředků a také 

strachu z nákazy. Taková situace na komunitní organizátorky klade výrazně větší nároky ve smyslu přístupu ke 

členům komunity a celkové komunikaci s nimi. Z tohoto důvodu byla komunitním organizátorkám zajištěna podpora 

psychoterapeutky a odbornice na komunikační dovednosti, aby se organizátorky dokázaly lépe vypořádat 

s prací ve ztížených podmínkám. 

Z dotazníků jasně vyplývá, že organizaci projektu značně ztížila nemožnost osobního kontaktu. To s sebou dle 

odpovědí respondentek bohužel nese prohloubení segregace členů komunity kvůli nedostatečnému přístupu 

k technologiím a další s tím související potíže. 

Podaří se navázat spolupráci s místní samosprávou? 

Aby projekt dosáhl svého cíle, je třeba navázat spolupráci s místními samosprávami, což se ne vždy 

daří. „Nevím, naše místní samosprávy se snaží Romy nevidět. Obec dělá jenom to, co ze zákona musí.“ Stojí 

v jedné odpovědi. „Doufáme, že se spojíme, i když místní samospráva k nám není úplně vstřícná, ale uděláme 

proto vše.“ Zazní v další z odpovědí. 

I přes nepříznivou situaci se daří projekt posouvat dál 

Jaké aktivity a do jaké míry se v rámci projektu Bidaripen podařilo realizovat, se u jednotlivých komunit různí. 

V jedné z komunit se například podařilo realizovat úvodní setkání, jehož cílem bylo seznámení s projektem. Vedla 

se také průběžná diskuze s komunitními organizátorkami, ať už v rámci setkávání či prostřednictvím online 

komunikace. Podařilo se také realizovat řadu komunitních akcí. Šlo například o předvolební kampaň, jejímž 

cílem bylo v rámci komunity předat informace o tom, jak volit, jaké jsou možnosti, a také vysvětlit, proč je vlastně 

důležité jít volit. 

Koordinační týmy se dále podílí na kontinuálním sběru dat, díky nimž bude možné mapovat potřeby 

v jednotlivých lokalitách a zacílit tak potřebou pomoc. 



V některých komunitách se dle odpovědí respondentek sice nepovedlo realizovat žádnou z plánovaných akcí, ale 

nadále probíhá komunikace s ženami z komunity, s nimiž se diskutuje o aktuálních problémech a situaci 

samotných žen. Jedna z koordinátorek ale uvedla, že už mohla začít docházet do své komunity a částečně 

komunikovat s těmi, kteří mají zájem o zapojení do komunitní práce. Důležité je tedy dle respondentek navzdory 

situaci neztratit vazbu. 

V jedné z lokalit se podařilo uskutečnit setkání s členkami Bidaripen. Dále se podařilo zrealizovat alespoň některé 

z komunitních akcích, jako je například sběr oblečení pro lidi bez domova, akce Nakrmte sociálně slabší či 

zapojení do iniciativy Ukliďme Česko. 

Vzhledem ke stále aktuální pandemii a potřebě dodržovat opatření, bude dle respondentek komunikace nadále 

udržována přes telefony a facebook. Pokud to situace alespoň trochu dovolí, tak se zrealizují i osobní setkání. 

Z dotazníků vyplývá, že celkově je velice složité cokoli kvůli aktuální situaci plánovat, jelikož se nařízení 

poměrně často mění. I komunikace přes různé online platformy je dle dotazovaných často náročná vzhledem 

k tomu, že řada lidí z komunity nemá potřebné technologie. V jiné komunitě ale zase většina lidí je schopna 

se připojit online a vše funguje dobře. To, jak tedy lze v této době komunikovat, je individuální a různí se dle 

dané komunity. Jedna z respondentek také uvedla, že by bylo ideální, kdyby ženy z komunity byly očkované, 

protože řada z nich je nemocná a bojí se, že by případná nákaza pro ně byla fatální. 

 

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámciprogramu ActiveCitizensFund, jehož cílem 

je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP 

a Norska.“ 

Text: Sabina Ali 
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Interview - Claudie Laburdová #poznejteslovo 
 
Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou prací našich projektových koordinátorů. Představujeme vám první 
článek ze série #poznejteslovo. 
Každý měsíc vám dáme možnost nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 21 a virtuálně potkat její 
pracovníky. Dnes vás seznámíme s úžasnou Claudií Laburdovou, koordinátorkou projektů Manushe, 
Manushe Jr. Bidaripen. #manushe #bidaripen #sodvahou 
  
"Veselá a svoje" byly první dvě myšlenky, které mi přišly do hlavy, když jsem poprvé potkal Claudii. Jaká seriozita 
a cílevědomí se skrývá za zářivým úsměvem a příjemným smíchem jsem poznal pouze tehdy, když jsme spolu 
začali mluvit o jí svěřených projektech. Ve své práci vidí významné poslaní a její zapálenost do boje o lidská 
práva je ryze nakažlivá. 
Povíš čtenářům něco o sobě? Například, jak dlouho pracuješ ve Slovu 21 a na čem? 
  
Pracuji tu šestým rokem, ale se Slovem 21 jsem spolupracovala mnohem dříve. Myslím, že už někdy v roce 2001 
v rámci Světového romského festivalu Khamoro. V tom samém roce jsem se stala členkou ženské romské 
skupiny Manushe. Takže když mi před těmi šesti lety přišla nabídka, že bych se mohla podílet na aktivitách právě 
ženské romské skupiny Manushe, moc jsem se nerozmýšlela. 
Co tě přimělo dělat na tomto projektu? 
  
Manushe jsou zvláštní těleso, které má tendenci se stále posouvat vpřed. Je plné pozitivních lidí, zejména žen, 
které velmi jednoduše dokážou popsat, jaké jsou jejich potřeby a čemu se chtějí věnovat. Mám možnost sledovat 
ten obrovský posun. Od toho, kdy nám na začátku stačilo povídat si, předávat si zkušenosti mezi sebou, školit se 
a vzdělávat, až po potřebu pracovat s vlastními lokálními skupinami žen a předávat zkušenosti zase dalším. To 
mě na tom baví, že nejsme jednotvární. Například teď jsme si se ženami daly novou výzvu. V rámci nového 
projektu Bidaripen, který je zaměřený na komunitní organizování, začínáme pracovat s romskými komunitami v 
šesti městech České republiky. 
Jak vnímáš cíle projektu? O čem je? 
Projekt Bidaripen je trochu jiný, než naše předešlé projekty. Hlavními aktérkami jsou sice opět ženy, ale cílem 
projektu je zapojit a aktivizovat romské komunity. Komunitní organizátorky, tedy členky Manushe v šesti městech 
se společně s Romy v lokalitách pokusí najít společná řešení problému, který si sami určí. Součástí projektu je 
také komunikace a spolupráce s místními samosprávami. Samozřejmě počítáme s tím, že budeme muset čelit 
překážkám, ale výhrou pro nás bude, pokud se nám podaří alespoň větší část romských komunit semknout a 
motivovat k tomu, aby se více zajímali o prostředí, ve kterém žijí. Našim lidem v lokalitách často není jedno, co se 
kolem nich děje, jen potřebují nástroje k tomu, aby věděli, jak se mohou zapojit nebo něco změnit. 
Jaké důležité změny vidíš v blízké budoucnosti? 
  
Nemohu předjímat, ale skvělé by bylo, kdyby díky projektu Bidaripen místní samosprávy viděly v romských 
komunitách nového aktivního partnera. Nejen skupinu pasivních klientů. Ovšem možná to půjde jako po másle a 
já mám v současné chvíli zbytečné předsudky? 
Jaké jsou složitosti/problémy ve tvé práci? /S jakými problémy se setkáváš ve své práci? 
Sama sobě jsem si občas překážkou. To, když jsem unavená a na něčem se zaseknu. Většinou pomůže se 
prospat a promluvit si s kolegyněmi. Jinak se určitě něco ukáže v průběhu projektu, protože je založen na 
motivaci jednotlivců. Čas ukáže, s čím teď bojují nejvíce, ale to momentálně asi hodně lidí. 
Mluvíš asi o Covid 19? 
  
Ano. Většina našich aktivit je založena na osobním setkávání a to teď není možné. Zkoušeli jsme alespoň některé 
porady s komunitními organizátorkami přesunout do on-line prostoru, ale moc se nezadařilo. Pevně věřím, že už 
to bude brzy v pořádku. 
  
Mockrát děkuji za to, že sis na mě udělala chvilku. Přeji ti hodně úspěchů a sil v dosažení tvých cílů. Jak 
soukromých, tak i pracovních. 
 

Rozhovor/Text: Vladislav Nagaitcev 

  

https://www.facebook.com/hashtag/poznejteslovo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUcZ2fODFWeD4AXflI38rZrDxU-2s59dyfGl_d5IFOsasBi73M2CCL18cZoLvDDldyJNYZs8dyaCbqfvCjCLKW3LQKcUe5MjH6ZHm0vgcVkcBPMLxz4ALfyQS490aUOympUdFdu9c0iJIyrbujofmd_fAJQ4tDkyWi-EeHvkLtwkwLYGS5eSGgLtqrJHy8Nkg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/manushe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUcZ2fODFWeD4AXflI38rZrDxU-2s59dyfGl_d5IFOsasBi73M2CCL18cZoLvDDldyJNYZs8dyaCbqfvCjCLKW3LQKcUe5MjH6ZHm0vgcVkcBPMLxz4ALfyQS490aUOympUdFdu9c0iJIyrbujofmd_fAJQ4tDkyWi-EeHvkLtwkwLYGS5eSGgLtqrJHy8Nkg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bidaripen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUcZ2fODFWeD4AXflI38rZrDxU-2s59dyfGl_d5IFOsasBi73M2CCL18cZoLvDDldyJNYZs8dyaCbqfvCjCLKW3LQKcUe5MjH6ZHm0vgcVkcBPMLxz4ALfyQS490aUOympUdFdu9c0iJIyrbujofmd_fAJQ4tDkyWi-EeHvkLtwkwLYGS5eSGgLtqrJHy8Nkg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sodvahou?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUcZ2fODFWeD4AXflI38rZrDxU-2s59dyfGl_d5IFOsasBi73M2CCL18cZoLvDDldyJNYZs8dyaCbqfvCjCLKW3LQKcUe5MjH6ZHm0vgcVkcBPMLxz4ALfyQS490aUOympUdFdu9c0iJIyrbujofmd_fAJQ4tDkyWi-EeHvkLtwkwLYGS5eSGgLtqrJHy8Nkg&__tn__=*NK-R


 

Výsledky dotazníkového šetření - Výsledek I - 
Romské ženy 
 

Jedna z aktivit projektu BIDARIPEN/Odvaha je i realizace čtyř dotazníkových šetření – dva pro romské ženy 

(komunitní organizátorky) a dva pro členy romské komunity. 

Cílem této aktivity je: 

1. zjistit jaké znalosti a dovednosti romské ženy (komunitní organizátorky) mají v oblastech fungovaní samosprávy, 

advokacie, komunitní práce a komunitního organizování na začátku projektu a po ukončení aktivity Posílení cílové 

skupiny (romské ženy) - zaměřující se na posílení jejich kapacit. 

2. zjistit do jaké míry jsou členové romské komunity zapojeni do občanské participace na začátku 

aktivity Kontinuální práce s komunitou/v komunitě a advokační činnost, a do jaké míry se jejich postoj k aktivní 

participaci změnil na konci projektu. 

První dotazníkové šetření pro romské ženy se uskutečnilo během dubna a května 2020, druhé v srpnu 2020. 

První dotazníkové šetření pro členy romské komunity se uskutečnilo v září a říjnu 2020, druhé pak bude realizováno 

až na konci projektu. 
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Romky se aktivně zapojí do dění v sedmi českých 
městech 

 
 
Bidaripen, tedy romsky odvaha, rozhodně nechybí skupince Romek ve vybraných 7 lokalitách, aby 
se v nadcházejících měsících staly rovnocennými partnery respektovanými místní samosprávou a 
měly možnost spolurozhodovat o tom, co se kolem nich děje.  
Stejnojmenný projekt lídryním nabídne informace jak správně a efektivně spolupracovat s místními 
spolky a institucemi například při vybudování přechodu na frekventované ulici. 
  
Lídryně, které mají mnohaleté zkušenosti ze svého působení v romské ženské skupině Manushe, působící 
od roku 2001 pod hlavičkou organizace Slovo 21, budou moci rozšiřovat své pole působnosti v čistě 
lokálních ženských skupinách. Ty se budou nově orientovat především na aktivizaci a zmocňování Romek 
a Romů z lokalit, ve kterých se koncentruje větší počet romských obyvatel. 
 
„Jedná se o přirozený vývoj členek skupiny Manushe, které mají díky svým zkušenostem možnost nejen 
ovlivnit aktivní dění, ale i životy a postavení romských obyvatel ve městě, kde samy žijí, a to především díky 
organizování komunit,“ říká Claudie Laburdová, koordinátorka skupiny. 



  
Lídryně tak mohou předávat své zkušenosti dalším ženám ze svých lokalit, kterým mohou pomoci se 
rozvíjet a zvyšovat své občanské kompetence. 
 
Během víkendového setkání realizačního týmu si členky skupiny stanovily ještě vyšší cíle, a to aktivizovat 
komunitu jako takovou. 
  
„Jde nám především o to, aby se lidé z komunit dali dohromady, sami si stanovili závazek, přišli s konkrétní 
změnou nebo identifikovali problém, který by společnými silami překonali a našli nejefektivnější řešení. Je 
skutečně potřeba, aby se Romové začali sami aktivně podílet na změnách ve svém městě, a to se dnes jeví 
jako stále aktuálnější téma,“ vysvětluje Laburdová. Zároveň je přesvědčená, že jednou z nejdůležitějších 
rolí lídryň je dodávat Romům sebedůvěru, že společně mohou věci kolem sebe měnit k lepšímu. 
 
Romské lídryně a jejich skupiny budou od letošního dubna až do září 2021 působit v sedmi vybraných 
městech České republiky - a to v Chodově, Chomutově, Budišově, Písku, Bruntále, Náchodě a 
Rokycanech. 
 
Jednou z nich je i Blanka Voráčová, která má s komunitní prací dlouhodobé zkušenosti. „V plánu máme 
znovu otevřít téma realizace přechodu pro chodce v lokalitě Železný Dvůr, kde žije větší počet Romů. 
Bohužel se tam v minulosti přihodily dvě vážné dopravní nehody, které měly fatální následky. Jeden čas se 
o vybudování přechodu se starostou města Chodov jednalo, ale nakonec se jej nepodařilo prosadit. Ale 
jsem odhodlaná se o to pokusit znovu, protože to je jedna z mála věcí, která by pomohla místním, aby se 
cítili bezpečněji,“ prozrazuje lídryně z Chodova na Sokolovsku. 
 
Během projektu proběhnou různorodé aktivity, jako je například Letní škola. Během ní se romské ženy 
budou školit v komunitním organizování, setkávání s komunitou, pořádání veřejných akcí nebo ve 
vyjednávání se samosprávou a prosazování svých zájmů na podporu Romů žijících v jejich městě. 
Bidaripen Romkám zapojených do projektu tak napomůže zvýšit své šance na skutečnou účast na 
rozhodování nebo vytváření místních politik. 
  
Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, 
jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován 
z Fondů EHP a Norska. 
Projekt je také podporován z Úřadu vlády z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce. 
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