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Milí přátelé a partneři, 
 

rok 2021 byl druhým rokem života v pandemii. Ta se logicky i nadále ve velké míře 
promítala do naší práce a významně ovlivnila celý neziskový sektor. Proticovidová 
opatření omezila možnosti implementace většiny projektových aktivit, o to víc jsme se 
ale zaměřili na online prostředí.  
 
I špatné události vždy přináší něco dobrého. Živá vysílání na sociálních sítích naší 
organizace nabídla divákům alternativní prostor ke kulturnímu obohacení a diskusím. 
Online meetingové platformy pak poskytly zázemí pro mezinárodní konference a 
doučování. Nehledě na omezení v reálném životě se na online akce Světového romského 
festivalu Khamoro 2021 podívalo přes 140 000 lidí z celého světa. Věříme, že se jedná o 
velký úspěch.  
 
Dnešní doba je rychlá a vyžaduje neustálé změny a vylepšení. Již dlouho bylo načase 
obléknout Slovo 21 do „nového kabátu“, který by víc odrážel naši práci a hodnoty 21. 
století. Nové webové stránky naší organizace jsou moderní a přehledné. Na sociálních 
sítích publikujeme obsah, který sbližuje společnost a rozšiřuje obzory našich odběratelů. 
Celkem jsme díky produkci livestreamů dokázali oslovit přes 200 000 lidí osobně i online. 
 
Online prostor je ale privilegium. Kolektivně na to zapomínáme vinou jeho rozšíření 
v moderním světě. S příchodem pandemie Covid-19 zůstala velká část dětí ze sociálně 
slabých rodin bez možnosti domácí výuky. Neměly totiž potřebné technické vybavení pro 
účast na online hodinách. Pouze díky pomoci našich donorů se nám podařilo zajistit 
sbírku notebooků pro tyto žáky a dopřát dětem možnost čerpat nové poznatky, rozvíjet 
se a socializovat s jejich vrstevníky.  
 
Nadále jsme organizací, tvořenou mezinárodním kreativním týmem lidí, kteří věří naší 
společné vizi. Bojujeme proti stereotypům, podporujeme vzdělávání a sebevědomí 
každého člověka tak, aby mohl být aktivním členem společnosti. Jako Slovo 21 chceme 
být součástí a hlasem změny, která povede k větší solidaritě a respektu ve společnosti.  
 
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům a členům týmu Slovo 21, organizacím a 
institucím, které nás podpořily a umožnily tím splnění našich plánů a povinností 
v náročném roce 2021. 
 
Jelena Silajdžić 
ředitelka Slovo 21, z.s. 
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SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO 2021 
Za svou více než dvacetiletou historii si festival Khamoro získal přízeň a kladné hodnocení 
ze strany romské i neromské, odborné i laické veřejnosti. Jedná se o kulturní událost 
celonárodního i mezinárodního významu, která napomáhá zachovávání a rozvoji romské 
a celkově české kultury a významně přispívá k vzájemnému soužití Romů a majoritní 
společnosti. O jeho přínosu, z hlediska umělecko-kulturního i společenského, svědčí EFFE 
Label – značka nejvyšší kvality evropského festivalu.  
 
Světový romský festival 
Khamoro se v roce 2021 
odehrál již po třiadvacáté v 
Praze a záštitu nad ním 
převzali ministr kultury PhDr. 
Lubomír Zaorálek a primátor 
hlavního města Prahy MUDr. 
Zdeněk Hřib. Část kulturního 
programu se odehrála i v 
Rokycanech, kam festival 
zavítal poprvé ve své historii. 
 
I tento rok do jeho přípravy a 
výsledné podoby značně 
zasáhla pandemie Covid-19 a související vládní opatření. Festival proběhl ve dvou 
hlavních blocích – v jarním, v období od 31.05. do 09.07.2021 a v podzimním, od 06.09. do 
10.11.2021. Většinu akcí se nám podařilo zrealizovat za osobní účasti návštěvníků, přesto 
jsme i nadále využili možnosti živých vysílání na sociálních sítích. V návaznosti na 
protiepidemická opatření vlády byla osobní účast na akcích festivalu pochopitelně 
menší, než je zvykem. Nesrovnatelně většího dosahu se nám podařilo dosáhnout díky 
možnosti online streamování. Publikum festivalových akcí se tak rozrostlo na 
neuvěřitelných 145 674 osob.  
 
Hudební program 
Gypsy jazz je neoddělitelnou součástí festivalu Khamoro. Ten zahájil poslední májový den 
koncert česko-německé Sinti jazzové kapely Django Always v pražském Jazz Docku, který 
slyšelo celkem 4 900 osob díky živému vysílání na sociálních sítích. Stejný klub hostil o 
den později i německé gypsy jazzové uskupení Joscho Stephan Trio, na který se podívalo 
osobně a online celkem 2 500 lidí.  
 
Žánr klasické hudby tento rok reprezentoval klavírista a skladatel Miroslav Rác, který ve 
své tvorbě reflektuje romský holokaust. Koncert, jehož vybrané části doprovodila 

Vystoupení AndaluzIndia 
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zpěvem Pavlína Matiová a na housle Josef Šenki, se odehrál 03.06.2021 v Jeruzalémské 
synagoze. Poslechlo si jej prezenčně a online celkem 13 100 lidí. 

 
Podzimní hudební část 
festivalu otevřel 22.09.2021 
open-air koncert romské 
hudby s moderními prvky na 
letní scéně Gauče ve 
Stromovce. Vystoupil 
populární Tomáš Botló ze 
Slovenska a česká kapela 
Romano Zorba. Koncert 
potěšil celkem 17 700 lidí. 
 
Následovaly dva koncerty 
tradiční romské muziky v La 

Fabrice. Návštěvníci si mohli 
24.09. poslechnout domácí kapelu Čhave Romane, holandské uskupení La Manouche a 
Zuralia Orchestra z Rumunska. O den později měli diváci možnost vidět unikátní fusion 
španělsko-indické skupiny AndaluzIndia, maďarskou kapelu Kale Lulugyi, slavného 
Bobana Markoviče ze Srbska a ruskou Karmen Gipsy Group. Tyto koncerty nebyly 
streamovány. Zmínění interpreti pak společně vystoupili 26.09. na závěrečném 
galakoncertu v klubu Roxy, který zahájil primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk 
Hřib. Koncerty se těšily velké oblibě diváků a celkem se na ně podívalo osobně či 
prostřednictvím streamu téměř 25 000 diváků. 
 
Doprovodný program 
Festival Khamoro není jen o hudbě. 
Každý rok představujeme široké 
veřejnosti i expertům vybrané umělce, 
pořádáme večery vyprávění, výstavy 
nebo pouliční představení. Dne 
02.06.2021 se ve Skautském institutu 
odehrál večer storytellingu (vyprávění) 
s názvem Čirlatuno Romano Vakeriben 
Se svými příběhy zde vystoupili 
spisovatelé Ilona Ferková, Martin Oláh, 
Olga Fečová, Stanislava Miková, ale také 
kritici René Nekuda, Kateřina Čopjaková 
a další. 
 

Tomáš Botló v Gauči na Výstavišti 

Čirlatuno Romano Vakeriben 
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Dne 24.06. ve Werichově vile následoval křest trojjazyčné (čeština – romština – 
angličtina) sbírky básní Martina Oláha s názvem E Phuv (Země) za doprovodu 
multidisciplinárního vystoupení. Křtu se zúčastnilo 70 osob a pro jeho následnou 
prezentaci vzniklo krátké video. Dále 16.09. proběhl online křest německé verze. 
 
Nezapomněli jsme ani na vizuální umění. Od 08.07. do 31.07. byla v galerii Artivist Lab k 
vidění výstava Z dohledu/Světy na okraji (Out of Sight/Worlds on the Fringe) autorů 
Seada Kazanxhiu, Selmy Selman a Natálie Kubíkové. 
 
Od 08. do 09.07. v Rokycanech proběhla dvoudenní akce festivalu Khamoro. Program 
prvního dne zahájilo hudební vystoupení zpěvačky Lenky Ferkové a kytaristy Marka Mika, 
následovalo taneční a pěvecké vystoupení souboru Loľi Ruža. Návštěvníci si mohli užít 
večer storytellingu. Rokycany navštívila také výstava Neviditelná síla, která vznikla v 
rámci romské ženské skupiny Manushe. Zobrazuje silné a emancipované romské ženy. 
Druhý den proběhl ve spolupráci s nevládní organizací Ara Art, z.s. Diváci si užili 
vystoupení hvězdné kapely Kale, Mária Bihári & Bachtale Apsa & Báry Hrzánové. Pestré 
vystoupení skupiny Loľi Ruža uzavřelo druhý večer. Celkem se na dvoudenní akci přišlo 
podívat či pustit online skoro 31 400 lidí.  
 
Romské divadlo je unikátní fenomén, který si zaslouží uznání široké veřejnosti. Městská 
knihovna v Praze 06.09.2021 hostila, za doprovodu živé hudby, komediální představení 
„Gadžové jdou do nebe“ Divadla Husa na provázku pojednávající o česko-romském 
soužití. Následná diskuse se nesla v duchu tohoto tématu.  
 
Náměstí Míru v Praze bylo 24.09. svědkem interaktivního pouličního představení 
mladého romského tvůrce Martina Oláha. Jednalo se o Street art performance s názvem 
Cesta za svobodou. Představení zakončilo hudební vystoupení v kavárně WAID Bar & 
Coffee.  
 
Tradiční defilé tanečních souborů z 
celé ČR, kapel hrajících tradiční 
romskou hudbu, dalších umělců a 
vlajkonošů centrem Prahy, který se 
tradičně těší velké oblibě veřejnosti, 
se odehrál 25.09. a byl vysílán online. 
Celkem jej vidělo kolem 47 000 lidí. 
 
V Knihovně Václava Havla byla 27.09. 
pokřtěna monografie romistky 
Karolíny Ryvolové s názvem 
„Špačkem tužky na manžetě: Příběh 
literatury Romů“, za doprovodu 

Defilé 
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gypsy jazzového vystoupení otce a syna Vlasákových. Historicky poprvé vyšel příběh 
literatury Romů souhrnně, v lineárním sledu a ve vzájemných souvislostech. Monografii 
vydalo Slovo 21, z.s. 
 
Doprovodný program završila výstava srbského romského výtvarníka Zorana Tairoviče 
Tarot / Velika Arkana, otevřená od 11.12. do 09.12. v Galerii Novoměstské radnice. K vidění 
bylo 20 velkoformátových originálních děl, která autor vytvořil během 35 let svého 
uměleckého působení. Výstavu uvedla vernisáž s hudebním vystoupením v podobě 
romských písní za doprovodu piana. Online a naživo vidělo koncert celkem přes 3 000 
diváků. 
 
  
Odborný program 
Festival Khamoro každoročně hostí workshopy a semináře pro uzavřenou společnost. 
Jedná se o stávající a budoucí experty v oblasti romské kultury. 

 
Od 30.05. do 05.06.2021 proběhl ve 
spolupráci s Fakultou humanitních 
studií Univerzity Karlovy pod vedením 
etnomuzikoložky Doc. PhDr. Zuzany 
Jurkové, Ph.D. týdenní kurz romské 
hudby pro vysokoškolské studenty Malá 
letní škola, tentokrát na téma Romská 
hudba a hudební kritika v online 
podobě.  
 
Každoroční týdenní školení kulturního 

managementu pro mladé Romy z celé ČR 
- Khamoro sdílí zkušenosti - se konalo ve dvou termínech, a to od 31.05. do 06.06. a od 
23.09. do 26.09. a zapojilo se do něj 9 praktikantů.  
 
Součástí odborného programu bylo také několik setkání romského klubu spisovatelů 
Paramisara, jejichž cílem je, aby si autoři navzájem sdíleli nejen své znalosti, zkušenosti a 
nápady, ale také aby se motivovali k další tvorbě a vydávání svých děl. Součástí setkání 
byly letos také semináře tvůrčího psaní. 
 
Hlavním mediálním partnerem festivalu byla, i v roce 2021, Česká televize, která v rámci 
partnerství o festivalu Khamoro informovala v reportážích a na sociálních sítích. 
Z několika zaznamenaných koncertů vytvořila dokument o tomto ročníku, který bude 
promítán na Mezinárodní den Romů 08.04.2022. 
 

Malá letní škola 
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Projekt v číslech: 

145 674 diváků (prezenčně i online) 
31 kulturních událostí 

349 podpořených umělců 
 

Podpořili nás: 
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KHAMORO SDÍLÍ ZKUŠENOSTI 
Podpora mladých Romů v různých oblastech je jedním z našich hlavních cílů. Za více než 
20 let existence Světového romského festivalu Khamoro jsme nashromáždili spoustu 
zkušeností nejen v oblasti hudební produkce, ale i v organizování různorodých kulturních 
akcí. ¨ 
 
Již léta také umožňujeme mladým 
talentovaným Romům podílet se na 
přípravě a realizaci kulturních akcí 
festivalu. Projekt Khamoro sdílí 
zkušenosti je tréninkem kulturního 
managementu, který pomáhá 
profesionalizaci mladých Romů a 
umožňuje jim samostatně a kvalitně 
realizovat své vlastní budoucí kulturní 
projekty.  
 
Stejně jako u ostatních projektů se na 
průběhu realizace podepsala pandemie Covid-19 a vládní nařízení, omezující počet 
účastníků na akcích či celková nemožnost jejich realizace. Nehledě na složitou situaci se 
nám podařilo uskutečnit kulturní výcvik pro 9 mladých Romů z různých měst České 
republiky.  
 
Účastníci, zapojení do programu kulturního výcviku, prošli v rámci Světového romského 
festivalu teoretickou i praktickou částí. Teoretická část výuky předala účastníkům 
poznatky o romské kultuře a umění, definovala cíle a cílové skupiny kulturních akcí i 
navrhla způsob plánování samotných akcí, PR a publicity včetně komunikačního plánu. 
Účastníci se dále naučili základy dramaturgie a technických kompetencí. 
 
Praktická část tréninku již probíhala přímo na kulturních akcích festivalu Khamoro. Mladí 
Romové se zapojili do všech odvětví kulturního podnikání a procvičili tak své technické 
kompetence, které následně uplatnili při produkci vlastních kulturních akcí ve svých 
regionech po celé České republice.  
 

Projekt v číslech: 

9 účastníků kulturního výcviku 
25 kulturních akcí 

 

Účastníci programu 
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Podpořili nás: 
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ROMSKÁ ŽENSKÁ SKUPINA MANUSHE  
„Edukace, sebevědomí, emancipace" je mottem ženské romské 
skupiny Manushe, která sdružuje více než 170 romských žen i mužů 
bez rozdílu věku nebo vzdělání z celé České republiky. Název 
Manushe je ženským ekvivalentem romského slova “manuš”- 
člověk. Neformální skupina funguje od roku 2000 pod hlavičkou naší 
organizace Slovo 21, z.s. Členky a členové této ženské skupiny dali vzniknout hned 
několika zajímavým projektům. Jedním z nich je například politický výcvik pro romské 
ženy, dokumentární film o Romkách v politice "Ženy v poli" nebo velmi úspěšný videoklip 
mladých raperů "Nebuď dilino!", který nabádá romské rodiče, aby své děti nedávali do 
praktických škol. 
 

Projekty, které členky této skupiny 
realizovaly, byly mimo jiné zaměřeny 
na jejich seberealizaci, schopnost 
vyjádřit své potřeby a požadavky a tím 
zlepšit své životní podmínky. Nabyté 
zkušenosti pak předávaly dalším 
romským ženám a celé romské 
komunitě. Manushe se dlouhodobě 
zabývají emancipací a postavením 
romských žen ve společnosti. Jsou 
členskou organizací České ženské 
lobby a Evropské ženské lobby.   

 
V současné době se členky a členové 

„Manushí“ systematicky angažují v rámci projektu Bidaripen. Jejich ambicí je stát se 
rovnocennými partnery respektovanými místními samosprávami a mít možnost 
spolurozhodovat o tom, co se děje kolem, a tím přispět k pozitivním změnám svých měst. 
 
V roce 2021 jsme v rámci romské ženské skupiny realizovali projekty, které směřovaly do 
lokalit, kde jsme již v minulých letech vybudovali malé základny aktivních žen. 
V posledních dvou letech jsme se soustředili více na aktivizaci členů romských komunit 
prostřednictvím aktivit projektu Bidaripen a zapojení mládeže ve věku od 14 do 18 let 
v rámci skupiny Manushe junior.  
 

Projekt v číslech: 

170 zapojených žen i mužů 
2 aktivní projekty 

Setkání romské ženské skupiny Manushe 
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BIDARIPEN / ODVAHA 
V rámci projektu BIDARIPEN/ODVAHA podporujeme Romy na lokální úrovni ve zvýšení 
jejich občanských kompetencí a jejich zmocnění k tomu, aby se stali rovnocennými 
partnery, respektovanými místní samosprávou. Nositelkami iniciativ aktivizace Romů 

v komunitách jsou 
dlouholeté členky romské 
ženské skupiny Manushe. 
Hlavním důvodem pro 
implementaci projektu je, 
že jsou Romové často 
pasivními klienty (příjemci 
podpory, pomoci či jiných 
služeb) a ne aktivními 
občany, kteří by sami 
formulovali a prosazovali 
své potřeby. Do projektu je 
zapojeno sedm měst ČR - 
Náchod, Bruntál, Písek, 
Budišov, Chodov, 

Chomutov a Rokycany. 
 
V loňském roce, který byl již druhým rokem realizace projektu, proběhlo několik 
komunitních setkání s členy komunity. Společně si definovali své potřeby, diskutovali o 
možnostech zlepšení prostředí, ve kterém žijí, popřípadě, jak by mohli pozitivně přispět 
městu. Tyto návrhy pak zástupci z komunit diskutovali s představiteli místních 
samospráv. Každé město/lokalita také realizovalo komunitní akce, na kterých se sami 
Romové aktivně podíleli.  
 
Aktivity projektu v roce 2021: 
Dva dvoudenní setkání komunitních organizátorek a realizačního týmu. 
Celkem 21 komunitní setkání v sedmi městech. 
 
Komunitní akce:  
Náchod – diskusní setkání a prezentace komunitního centra za účasti starosty Jana 
Birkeho a ministryně práce a sociálních věcí ČR Jany Maláčové, Dny zdraví ve spolupráci 
se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a fotbalový turnaj. 
Písek – prezentace projektů, diskuse a kulturní program ve spolupráci s neziskovou 
organizací MESADA; literární čtení k Mezinárodnímu dni romského jazyka. 
Budišov – Halloween stezka odvahy pro děti i dospělé a Mikulášská nadílka.  
Chomutov – Oslavy Mezinárodního dne Romů. 
Chodov – kampaň k volbám; Den dětí  

Komunitní organizátorky z Písku 
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Bruntál – úklid veřejného prostranství po vzoru akce Ukliďme Česko  
Rokycany - vernisáž výstavy Neviditelná síla, Ukliďme Česko 
 

Projekt v číslech: 

30 zapojených romských žen 
7 vedoucích lokálních skupin 

150 členů romské komunity v sedmi městech ČR 
 

Podpořili nás: 

 
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 podpořil Úřad vlády České republiky v rámci dotačního programu Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce.  
 
Projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze. 
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MANUSHE JUNIOR  
Projekt Manushe Junior navazuje na myšlenky romské ženské skupiny Manushe. Hlavním 
cílem projektu Manushe Junior 2021 bylo získat novou generaci mladých Romek, která 
se aktivně zapojí ve všech sférách společenského života. Dalším cílem je vzdělávat a 
motivovat dívky ke zvyšování jejich osobních a profesních kapacit. 
 
Bez ohledu na to, že pandemie 
Covid-19 výrazně ovlivnila 
průběh projektu, všechny cíle 
byly úspěšně splněny. Romské 
dívky (ve věkovém rozmezí 14 až 
18 let) byly motivované rozšiřovat 
své znalosti a dovednosti a 
zapojit se do všech aktivit 
projektu. Skupiny Manushe 
Junior vznikly v pěti městech 
České republiky (Náchod, Písek, 
Břeclav, Bruntál a Olomouc), 
které vedly a mentorovaly starší, 
zkušené a respektované romské 
ženy – koordinátorky romské 
ženské skupiny Manushe.  
 
Skupiny Manushe Junior se, i po ukončení projektu, zapojují do dalších aktivit Slova 21, 
především těch, které podporuji emancipaci a vzdělávání romských žen, a které 
podporují občanskou aktivizaci romské komunity. 

 

Romská ženská skupina Manushe Junior 
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Aktivity projektu v roce 2021: 
3 workshopy, zaměřené na komunikaci, sebevědomí a výchovu ke zdraví. 
Mediální trénink, zaměřený na sociální sítě a internet safety. 
Dvougenerační setkání romské ženské skupiny Manushe.  
30 setkání skupin Manushe junior 
4 komunitní/veřejné akce 
 
 

Projekt v číslech: 

5 skupin Manushe Junior 
53 aktivních romských dívek 

 

Podpořili nás: 
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DŽA DUREDER 
Vzdělání je nesmírně důležité a mělo by být dostupné každému. Projekt „Dža Dureder – 
Pokračuj“ patří do portfolia vzdělávacích projektů naší organizace už od roku 2004.  
 
Hlavní aktivitou projektu je doučování romských a sociálně slabých žáků ZŠ 1. až 9. tříd a 
příprava na příjímací zkoušky na střední škole. Cílem „Dža Dureder“ bylo a je podpořit 
žáky v základním vzdělání, přispět k úspěšnému ukončení základní školy a přijetí na 
střední školu, což zvýší počet vzdělané romské mládeže v České republice. 

 
Pandemie Covid–19 a související vládní opatření do velké 
míry ovlivnily aktivity projektu i v roce 2021. Nehledě na 
to jsme se žákům snažili vyjít co nejvíc vstříc. Pořádali 
jsme online doučování a mentorovali žáky pomocí online 
komunikačních prostředků. Vzhledem k tomu, že žáci 
pochází ze sociálně slabých rodin, málokdo měl možnost 
připojit se k výuce plnohodnotně. V roce 2021 se nám 
podařilo díky pomoci donorů zajistit žákům tolik 
potřebné technické vybavení (notebooky, PC) pro 
distanční výuku a na několik měsíců zajistit stabilní 
bezplatné připojení k internetu. Dále jim byly zakoupeny 
školní a výtvarné pomůcky a studijní materiály potřebné 
pro výuku.  
 
Hlavní aktivitou projektu bylo doučování žáků z Prahy, 

Moravskoslezského kraje (Bruntál, Ostrava) a Ústeckého kraje (Trmice). Během celého 
školního roku probíhalo doučování žáků 1. až 9. tříd, především z matematiky, českého a 
anglického jazyka a dalších předmětů. Žáci devátých tříd procvičovali modelové testy na 
přijímací zkoušky na SŠ, a to zejména z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 
Doučování a příprava na přijímací zkoušky probíhala individuálně nebo skupinově dle 
potřeb žáků.  

 

Projekt v číslech: 

97 zapojených žáků 
4 úspěšně složené přijímací zkoušky na SŠ 

58,39 % žáků si udrželo nebo zlepšilo známku z doučovaného předmětu 
29 zapojených lektorů 

37 skupinových a individuálních kurzů 
 

Doučování 
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Podpořili nás: 

 
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci podpory integrace romské menšiny v roce 2021. 
 
Projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze. 
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GAVORO 
Romská literatura dnes bohužel není příliš rozšířená ani mezi Romy samotnými a v 
majoritní společnosti České republiky zůstává téměř opomíjena, i přesto, že u nás mezi 
Romy existuje velký potenciál pro literární vyjádření. Naše organizace se intenzivně 
zabývá tématem romské literatury. Spolupracujeme se začínajícími i 
pokročilými romskými autory a domácími i mezinárodními experty v oblasti literatury.  
V rámci projektu Gavoro (Vesnička) byla realizována řada výstupů, setkání a dalších 
aktivit, které zajistily trvalou a systematickou podporu tvorby romských spisovatelů, 
zachování romského jazyka a kvalitní prezentaci romské literatury. Projektu Gavoro 
velkou mírou přispívá už několik let k podpoře dalšího rozvoje romské literatury, která je 
jedním ze základních pilířů romské kultury. 
 
Pandemie Covid-19 značně omezila prezenční realizaci projektových aktivit. Stejně jako 
u některých dalších projektů, jsme využili možnosti online prostředí a část aktivit se tak 
přenesla na počítačové obrazovky. Nehledě na složitou situaci se nám podařilo 
uskutečnit veškeré plánované aktivity projektu.  
 
V roce 2021 proběhlo celkem 5 online i osobních setkání členů klubu romských 
spisovatelů Paramisara. V rámci projektu mají členové možnost sdílet své tvůrčí postupy, 
diskutovat a navzájem se motivovat.  
 
Během roku 2021 taky 
proběhly 4 workshopy 
kreativního psaní, které 
měly za cíl podpořit 
romské autory v jejich 
tvorbě. Workshopy byly 
plánované na základě 
potřeb samotných autorů, 
kteří jsou zapojení do 
projektu. Ukázalo se, že 
někteří ze spisovatelů 
potřebují individuální 
podporu a kontinuální 
odbornou zpětnou vazbu. 
Z tohoto důvodu jsme 
zajistili pro autory možnost individuálního poradenství.  
 
V rámci projektu Gavoro jsme uskutečnili několik prezentací romské literatury. Dne 
05.11.2021 proběhla ve spolupráci s ARA ART, z.s. a dalšími neziskovými organizacemi 
prezentace romské literatury v rámci oslav Mezinárodního dne romského jazyka v 

Workshop kreativního psaní 
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následujících městech: Praha, Ostrava, Písek, Jihlava a Rokycany. Pražská událost byla 
navíc vysílána online prostřednictvím sociální sítě Facebook. Diváci se mohli těšit 
autorským čtením známých romských spisovatelů a živému hudebnímu doprovodu. 
Celkem se na akce podívalo osobně i online 1 600 lidí. 

 
Tradiční vyprávění příběhů 
dostalo moderní podobu 
v akci „Storytelling“, která 
proběhla 02.06.2021 v rámci 
Světového romského 
festivalu Khamoro. 
Spisovatelé klubu 
Paramisara a expertky 
Karolína Ryvolová, Kateřina 
Čopjaková, Lenka Jandáková 
společně představili 
posluchačům romskou 
literaturu. 
 

V roce 2021 jsme vydali dvě 
knihy. V Knihovně Václava Havla byla 27.09. pokřtěna monografie romistky Karolíny 
Ryvolové s názvem „Špačkem tužky na manžetě: Příběh literatury Romů“ za doprovodu 
gypsy jazzového vystoupení otce a syna Vlasákových. Až doposud byly poznatky o 
literatuře Romů rozesety po příležitostných odborných článcích, literárních a 
národnostních časopisech, v občasné předmluvě či doslovu a v paměti přímých 
účastníků. Historicky poprvé vyšel příběh literatury Romů souhrnně, v lineárním sledu a 
ve vzájemných souvislostech, který vydalo Slovo 21, z.s. 
 
Křest první básnické sbírky E Phuv/ Země mladého romského spisovatele z klubu 
Paramisara Martina Oláha, kterou jsme vydali, proběhl pro širokou veřejnost v prostorách 
Werichovy vily v Praze ve čtvrtek 24.06.2021. Křest se nesl ve znamení unikátní taneční 
performance a inscenace, která odkazovala na spojení tance, hudby a tradičních chutí.  
 

Projekt v číslech: 

10 romských autorů z klubu Paramisara 
5 setkání a 4 kreativní workshopy 

8 prezentací romské literatury 
2 publikované knihy 

 

Storytelling klubu Paramisara v rámci festivalu Khamoro 



Blanická 15  
120 00 Praha 2 

+420 222 518 554 
 

 

20 

www.slovo21.cz 

Podpořili nás: 
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ADROMEDIA 
Romská kultura a umění jsou součástí národního, evropského, ale i světového kulturně-
uměleckého prostoru a neustále se vyvíjí a rostou. Na scéně je nová generace mladých 
vzdělaných umělců, kteří tvoří v oblasti hudby, tance, nových médií, výtvarného a 
alternativního umění, divadla a literatury. Bohužel, dodnes nemůžeme mluvit o 
dostatečném zájmu a znalostech kritiků, kteří by se k tvorbě a prezentaci romské kultury 
a umění stavěli kriticky. 
 
Projekt AndroMedia 
(česky V médiích) 
přispívá k řešení této 
problematiky a 
podporuje rozvoj 
umělecké a kulturní 
kritiky prostřednictvím 
interdisciplinárních 
aktivit, zvyšuje 
povědomí o umělecké 
kritice v oblasti romské 
literatury, hudby, 
divadla, výtvarného a 
alternativního umění. 
Partnery projektu jsou 
nezisková organizace ARA ART, z.s., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a 
výzkumná pracovnice Sofiya Zahova z Islandské univerzity. Na Fakultě Sociálních věd 
Univerzity Karlovy proběhly vzdělávací semináře o kritice romského umění pro studenty.  
 
Pandemie Covid-19 měla nejednoznačný dopad na náš projekt. Byli jsme nuceni pořádat 
některé akce formou online živých vysílání, což nám ale dalo větší záběr v publicitě a 
oslovilo širší publikum. 
 
V tomto roce jsme se zaměřovali především na vzdělávací akce pro studenty a 
organizované diskuse. 
 
Od začátku realizace našeho projektu se nám podařilo uspořádat v rámci Mezinárodního 
dne Romů 09.04.2021 zahajovací akci pro veřejnost v online podobě. Jednalo se o 
informativní zahajovací akci, spojenou s diskusí na téma kritiky romské hudby. 
 
První diskuse na téma kritiky romské literatury se uskutečnila 02.06.2021. Mezi 
diskutovaná témata se zařadila reflexe a kritika romské literatury. Hned další měsíc 
následovala druhá organizovaná beseda k výstavě Out of Sight / Z dohledu. Diskuse v 

Semináře pro studenty FSV UK 
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rámci tradičního koncertu Světového romského festivalu Khamoro 2021 se uskutečnila 
v podobě živého vysílání v přestávkách mezi představeními.  

 
Oslovili jsme nejen 
umělce, odborníky a 
publikum, ale také 
pracovníky Slova 21, kteří 
organizaci představili a 
pohovořili o romské 
kultuře. Třetí 
organizovanou diskusi 
na téma kritiky romské 
literatury proběhla v 
rámci oslav 
Mezinárodního dne 
romského jazyka. Tato 
akce probíhala online 
formou živého vysílaní. 

 
Je důležité předávat odborné znalosti i budoucím žurnalistům či kritikům. Semináře pro 
studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na téma kritika romského umění 
probíhaly od října 2021 do prosince 2021. Protože jsme se rozhodli pojmout každý 
seminář interaktivně, měly mezi studenty velký úspěch. Na semináře se přihlásilo celkem 
35 studentů, kteří dostali odborné informace v následujících tématech: úvod do historie 
romské kultury, romská beletrie a poezie, romská hudba, stereotypy v médiích. Dvacet 
studentských vypracovaných recenzí na konci semináře se průběžně publikují v online 
vydáních.  
 
V září proběhl tříhodinový seminář pro studenty Islandské univerzity. Studenti posléze 
napsali recenze, které se postupně publikují v online literárních novinách. 
 

Projekt v číslech: 

6 vzdělávacích seminářů pro studenty v ČR i v zahraničí 
55 proškolených studentů 

4 organizované diskuse na téma kritiky romského umění 
20 hotových recenzí od studentů 

 

Seminář pro studenty Islandské univerzity 



Blanická 15  
120 00 Praha 2 

+420 222 518 554 
 

 

23 

www.slovo21.cz 

Podpořili nás: 
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GENDAL'IPEN 
Umění je odrazem každé 
společnosti. Jeho zrcadlení nebo 
odraz (GENDAL'IPEN v romském 
jazyce) je námi viděn, jak si jej vidět 
přejeme. Má sílu definovat, 
uchovávat a sdělovat konkrétní 
myšlenky jednotlivce i kolektivní 
kulturní kódy. Záměrem projektu je 
prostřednictvím různorodých aktivit 
podpořit romské umělce v jejich 
tvorbě a prezentaci profesionálního 
romského současného umění.  
Velká část aktivit projektu 
Gendal’ipen je propojena s dalšími 
kulturními projekty naší organizace, které se věnují současnému romskému umění a 
kultuře. Bez projektu Gendal’ipen by nebyla možná realizace koncertů Gypsy Jazzu, 
Khamoroparty, koncertu vážné hudby či výstav v rámci Světového romského festivalu 
Khamoro, realizace kulturního výcviku pro mladé Romy, podpora romských spisovatelů 
a mnohých dalších aktivit. 
 
Zmíněné aktivity projektu v roce 2021 zahrnují:  

• Školení pro mladé Romy v kulturním managementu Khamoro Shares Experience 
• Workshopy a individuální konzultace pro členy klubu romských spisovatelů 

Paramisara 
• Vydání sbírky básní E Phuv (Země) autora Martina Oláha 
• Vydání monografie „Špačkem tužky na manžetě – Příběh literatury Romů“ 

spisovatelky a romistky Karolíny Ryvolové  
• V průběhu roku byl založen amatérský romský divadelní soubor 
• Open Air koncert současné romské hudby v Gauči na Výstavišti v Praze  
• Koncert vážné hudby klavíristy a skladatele Miroslava Ráce a jeho hostů  
• Dva koncerty Gypsy jazzu 
• Výstava „Mimo dohled“ současných romských umělců Seada Kazanxiu, Selmy 

Selman a Natálie Kubíkové.  
• Výstava „Tarot - Velika Arkana významného romského umělce a akademika 

Zorana Tairoviće 
• Večer storytellingu (vyprávění) „Čirlatuno romano vakeriben“   
• Večer storytellingu v Městské knihovně v Rokycanech 
• Interaktivní street art performance „Cesta za svobodou“ 
• Divadelní představení „Gádžové jdou do nebe“  
• Defilé - průvod umělců Světového romského festivalu Khamoro centrem Prahy 

Robert Gabris - Insectopia 
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• Dvoudenní kulturní program v Rokycanech.  
• Multidisciplinární křest knihy Martina Oláha E Phuv 
• Křest monografie „Špačkem tužky na manžetě“ Karoliny Ryvolové 
• 4 literární akce v rámci Světového dne romského jazyka v krajích České republiky, 

konkrétně v Rokycanech, Ostravě, Písku a Jihlavě ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi Ara Art, z.s. a Ostravská nota, z.s. 

• Výstava Roberta Gabriše „Insectopia“ 
 

Projekt v číslech: 

135 700 lidí vidělo projektové výstupy 
9 proškolených mladých Romů 

14 tréninků a konzultací 
417 podpořených umělců 

5 vytvořených uměleckých děl 
370 kusů vytištěných knih 

19 akcí 
 

Podpořili nás: 
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NEW SOLUTIONS TO OLD PROBLEMS 
V roce 2020 jsme zahájili implementaci nového projektu „Nová řešení starých problémů 
- výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“. Jeho cílem je posílení 
postavení romské občanské společnosti. Vedoucím partnerem projektu je organizace 
Nevo Parudimos z Rumunska, která sdružuje celkem 11 partnerů z následujících zemí: 
Rumunsko, Litva, Belgie, Maďarsko, Bulharsko, Albánie, Slovensko, Bosna a Hercegovina, 
Turecko, Ukrajina a Česká republika. Role našeho spolku spočívá v organizaci aktivit 
zaměřených na budování kapacit pro romskou menšinu.  

 
V dubnu 2021 proběhla mezinárodní 
online konference s názvem „Project 
Market“ (Projektový trh).  Unikátní 
koncept si kladl za cíl výměnu 
dobrých zkušeností z oblasti 
projektů zaměřených na romskou 
inkluzi. Jedenáct partnerských 
organizací mezi sebou nabízely své 
projekty k „prodeji“ a zároveň 
„nakupovaly“ ty, které je zaujaly. 
Z našich projektů do zahraničí 
putovaly Khamoro sdílí zkušenosti 
(trénink kulturního managementu 
pro mladé Romy) a Neviditelná síla 

(posílení postavení žen). My jsme se 
ujali implementace projektu, který se zaměřuje na domácí násilí. Realizace zakoupeného 
projektu začne od ledna 2022. 
 
V prosinci proběhl takzvaný „coaching“, zaměřený na správné vedení a implementaci 
převzatých projektů. Náš tým se vydal do Severní Makedonie a Bosny a Hercegoviny, aby 
mohl předat svoje zkušenosti s projektem, který se zaměřuje na posílení postavení 
žena tréninkem kulturního managementu. 
 

 

Projekt v číslech: 

11 partnerských organizací 
2 prodané projekty 
1 zakoupený projekt 

Setkání týmu 
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Podpořili nás: 

 
Projekt je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro 
regionální spolupráci a Norska. 
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SAR UPRE!  
Učitelé jsou velmi kreativní bytosti a pro efektivitu své výuky dělají spoustu práce.  Avšak 
většina se stále setkává s praktickými problémy, které se nejvýrazněji projevují při práci 
s žáky romského původu. Někteří totiž vyžadují specifický přístup. Proto v našem 
projektovém portfoliu figuruje projekt "Sar Upre!" (česky Jak na to!), jehož cílem je zvýšit 
kompetence učitelů základních škol tak, aby žáky nevnímali jako celek, ale jako 
jednotlivce pocházející z odlišných kulturních a životních podmínek, a aby tomu 
přizpůsobili metody výuky. To je podle našeho názoru didaktické mistrovství, ke kterému 
může dospět výborný učitel. 
 
V rámci bilaterální spolupráce je projekt veden s profesionály na inkluzivní vzdělávání z 
Islandu. Projektu se účastní 30 učitelů a 800 převážně romských žáků. Projektové výstupy 
se dále rozšíří i do ostatních škol v České republice. 
 
Průběh projektu 
komplikovala celosvětová 
pandemie Covid-19 a 
související protiepidemická 
opatření vlády. Namísto 
jednoho osobního setkání 
se zástupci a řediteli škol 
jsme zorganizovali několik 
setkání v online prostoru. 
Počet online setkání byl 
vyšší, jelikož se nám 
osvědčila metoda „Breakout 
rooms“, kdy je jedna velká 
skupina rozdělena do 
několika menších. Průběh 
takových setkání je pak 
plynulejší a příjemnější pro 
všechny zúčastněné strany. Celkem se setkání zúčastnili zástupci ze 13 různých škol. 
 
První školení na téma „psychohygiena učitele a stress management“ proběhlo v roce 
2021 v Praze a v Ústí nad Labem. Na školení také vznikl intelektuální výstup – pracovní list, 
který každý účastník školení dostal v tištěné podobě. Na konci roku 2021 začala příprava 
pracovního listu pro druhý modul školení na téma „Klima třídy“. 
 
 
 

Natáčení loutkového filmu k projektu Sar Upre 
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V roce 2021 jsme téměř dokončili práci na krátkém loutkovém filmu Sar Upre! Jak na to! 
na téma inkluzivní vzdělávání na školách. Scénář byl napsán na motivy a na základě 
osobních zkušenostní z praxe naší projektové expertky: ředitelky základní školy 
v Trmicích Marie Gottfriedové. Režii zajistil Radek Beran.  
 
 

Projekt v číslech: 

1 loutkový film 
20 učitelů, kteří prošli prvním školením 

 

 

Podpořili nás: 

 
Projekt Sar Upre! (Jak na to!) je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání. 
Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování 
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k 
posilování spolupráce s 15 evropskými státy. 
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BUDOVÁNÍ KAPACIT ROMSKÝCH A PROROMSKÝCH AKTÉRŮ V 
OBLASTI ADVOKACIE 
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. 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.  
 
Projekt Budování kapacit 
romských a proromských 
aktérů v oblasti advokacie cílí 
na posílení kompetencí 
zaměstnanců organizace 
Slovo 21, z.s. v oblasti 
advokacie, a to ve čtyřech 
vybraných městech, mezi 
které patří: Náchod, Budišov 
nad Budišovkou, Rokycany a 
Praha. 
 
Obsahem projektu je zejména 
realizace školení, zaměřených 
na kvalitní výkon advokační 
činnosti a navázání kvalitní spolupráce s místní správou. Na teoretická školení pak 
navazují praktické workshopy, které jsou tematicky i odborně nastaveny na míru 
jednotlivých 6 zapojených lokalit. Workshopy se zaměřují také na analýzu konkrétních 
problémů místní romské komunity a návrhů řešení, analýzu současných existujících 
strategických dokumentů města i praktické konkrétní kroky potřebné k vyjednávání 
změn.  
 
Pandemie Covid-19 zasáhla do průběhu projektu a omezila možnosti osobních setkání. 
Proto jsme ke schůzkám využívali hlavně online platformy. Realizovali jsme zejména 
setkání se zástupci jednotlivých lokalit, kde se rozebíraly místní jednotlivé strategické 
dokumenty státní správy. Osobní setkání bylo možné pouze se členy platformy z Prahy. 
Kromě vzdělávacích a konzultačních aktivit je obsahem projektu také podpora síťování 
s partnery v jednotlivých lokalitách.  
 
V roce 2021 se nám podařilo prohloubit spolupráci zejména s IQ Roma servis, z. s., 
Centrum inkluze o.p.s., Romským komunitním centrum Náchod, Komunitní centrum 

Workshop 
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SLEZ v Rokycanech, Rom Praha, R-Mosty, z. s. a dalšími partnery. Upevňovali jsme také 
spolupráci s Místními akčními skupinami (MAS). 
 

Projekt v číslech: 

6 lokalit 
23 aktivních místních lídrů 

12 setkání 
 

Podpořili nás: 
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PODPORA ROMSKÉ MENŠINY NA ÚZEMÍ PRAHY 3 
Od 01.09.2021 je Slovo 21, z.s., spolu s organizací R-Mosty, z.s., partnerem Městské části 
Praha 3 v projektu, jehož cílem je podpořit integraci a zlepšit postavení romské menšiny 
na území dané městské části, kde tradičně žije početná romská komunita. Projektové 
aktivity by měly pozitivně ovlivnit životy přibližně 3 000 Romů.  

 
Nejdůležitější část projektu 
představuje zřízení pozice 
romského poradce s plným 
úvazkem na území městské 
části Praha 3, na něhož se 
mohou osoby, hlásící se 
k romské národnosti, obracet 
se svými problémy. Romský 
poradce také funguje jako 
mediátor mezi romskou 
menšinou a majoritou.  
 
Organizace Slovo 21 a R-
Mosty, z.s. mají dlouholeté 

zkušenosti s různými aspekty inkluze a budováním kapacit lokálních romských skupin. 
Romský poradce absolvuje stáž u obou projektových partnerů a získá další zkušenosti na 
stáži v Norsku a na Slovensku.  
 
Kromě síťování a poskytnutí stáže romské poradkyni se Slovo 21 v projektu aktivně 
účastní setkání pracovních skupin pro romskou menšinu a má ve své gesci přípravu 
dvoudenní kulturní akce oslavující romskou komunitu, její zvyky a tradice. Dále se bude 
spolu s druhým partnerem projektu podílet na organizaci workshopů pro Romy z Prahy 
3, zaměřených na aktivizaci mladých Romů včetně plánování rodiny, budoucího života či 
setkání romských žen. 
 
Slovo 21 dále zahájilo přípravu dvoudenní kulturní akce na Praze 3, která by se měla konat 
začátkem prosince 2022.  
 

Projekt v číslech: 

1 nová pracovní pozice na ÚMČ P3 
2 setkání realizačního týmu 
1 setkání pracovní skupiny 

Romský poradce, foto Praha 3 
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Podpořili nás: 
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ERGO NETWORK 
Slovo 21, z.s. je členem European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network, jako 
jedna z 31 nevládních neziskových organizací z 20 evropských států, které pracují v 
oblasti romské inkluze.  
 
Každý rok se věnujeme posílení 
kapacit malých lokálních 
romských NNO a zapojování do 
místních akčních skupin – MAS 
(anglicky CLLD), které řeší situaci 
v oblasti romské inkluze v 
menších městech po celé ČR. 
 
Setkání v rámci CLLD bylo 
zaměřené na teambuilding a 
workshop komunikačních 
dovedností. Dále proběhla 
prezentace klíčových problémů, 
trénink advokačních dovedností, 
strategického plánování, 
komunitní práce a budování kapacit pro Romy.  Další setkání se neslo ve znamení 
prezentace místních akčních skupin a navazování spolupráce.  
 
Během roku proběhlo koordinační setkání k již tradičnímu pracovnímu programu „Roma 
included in Social Europe“ – Zapojení Romů do sociální Evropy. Proběhla diskuse 
k anticiganismu a společné práci na sociální politice a strategických dokumentech 
v Evropské unii. 
 

Projekt v číslech: 
 

31 zapojených neziskových organizací 
20 zapojených států 

Program ERGO 
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Podpořili nás: 
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KVALITNÍ INFORMACE = LEPŠÍ INTEGRACE 
Mediální prostor je plný zjednodušených i zkreslených zpráv o cizincích u nás a jen menší 
část Čechů má s cizinci přímou osobní zkušenost. Kvalitní a pravdivé informace o životě 
a integraci cizinců jsou proto nezbytné pro vytvoření objektivního obrazu cizinců v české 
společnosti. 
 
V průběhu roku 2021 jsme vydali 4 čísla 
čtvrtletníku SLOVO, který se zabývá tématy 
integrace cizinců a jejich migrace ze států 
třetích zemí. Vydávaný časopis obsahuje 
pravidelné rubriky jako například národní 
jídla z ciziny, portréty cizinců a v neposlední 
řadě také zajímavé články a rozhovory o 
migraci, integraci a interkulturním soužití. 
Autoři článků a příspěvků pochází nejen z 
Česka (odborníci, novináři), ale také 
ze třetích států. Každé číslo bulletinu SLOVO 
je bezplatně distribuováno v počtu 5 000 
kusů po celé ČR. Mezi příjemci jsou knihovny, 
univerzity, veřejné instituce, školy, úřady. 
Online verzi bulletinu zasíláme také různým 
webům a online portálům.  
 
V roce 2021 nám plánovanou aktivitu 
interkulturních přednášek na školách značně 
zkomplikovala celosvětová pandemie Covid-19 a vládní opatření zaměřená na školy.  
 
Školy, navzdory velkému zájmu o přednášky, nemohly organizovat externí aktivity, proto 
jsme se dohodli o přesunu přednášek do druhého pololetí školního roku 2021/2022. 
Mezitím jsme aktualizovali metodiku přednášek a na konci roku 2021 jsme vyškolili 
lektory. Naše organizace byla připravena na konci roku 2021 nabídnout školám tři různé 
programy v oblasti interkulturního vzdělávání. A to program „Ostrov,“ program „Neboj se, 
zeptej se“ a divadlo utlačovaných na téma migrace.  
 

Vizuál kampaně #nejsmesicizí 
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V roce 2021 jsme spustili úspěšnou kampaň #NejsmeSiCizí, která si klade za cíl zlepšovat 
mediální obraz cizinců ve společnosti a pravdivě informovat majoritu o tématech 
spjatých se životem cizinců u nás. Byla vytvořena unikátní vizuální identita a komunikační 
plán, který podrobně popisuje cílení na platformách sociálních sítí. Vznikly i webové 

stránky kampaně – 
www.nejsmesicizi.cz, kde jsou 
pravidelně přidávány články, videa, 
pozvánky na kulturní akce a další 
zajímavé výstupy. V rámci kampaně 
jsme natočili 5 videí ve stylu 
vyprávění (storytelling) pod 
taktovkou režiséra Jakuba 
Červenky. Pět cizinců, kteří se ve 
videích objevují, bylo proškoleno ve 
vyprávěčském umění Tajanou 
Gašparovič. 
 

Ukazuje se, že právě videa skvěle 
zvyšují dosah příspěvků na sociálních sítích. Pro naše odběratele jsme natočili reportáž 
z RefuFest 2021 a dvoudílný film „Vaření s cizinci, Lindou Rybovou a Davidem Prachařem“ 
a další. Veškerá videa jsou dostupná na facebook fanpage Slovo 21, z.s., YouTube kanále 
i na webu www.nejsmesicizi.cz.  
 
Na podzim roku 2021 jsme dále připravili videoankety, odpovídající na 6 různých otázek, 
spojených s migrací a integrací v 5 různých městech Česka. Tato videa budou 
zveřejněná začátkem roku 2022. 
Na webových stránkách www.nejsmesicizi.cz pak také pravidelně přibývají články od 
Sabiny Ali, nepravidelně i od dalších autorů. Mezi ně se řadí například Marie Škardová, 
Samira Sibaiová a Goranka Oljača. Goranaka Oljača je autorkou jedné rubriky obsahující 
7 interaktivních článků na téma migrace v ČR, která je doplněna o různá audiovizuální 
díla a ilustrace.  

 

Projekt v číslech: 

4 čísla Bulletinu Slovo 
3 programy v oblasti inkluzivního vzdělávání 

7 zveřejněných videí 
Více než 24 500 lidí vidělo naše videa 

Školení lektorů interkulturních přednášek 

http://www.nejsmesicizi.cz/
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Podpořili nás: 

 
Projekt „Kvalitní informace = lepší integrace" registrační číslo AMIF/29/01 je financován 
Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního 
fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky. 
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NOVÝ DOMOV V ČESKÉ REPUBLICE 
Jak těžké jsou začátky v nové 
zemi? Neznáte své povinnosti. 
Nevíte, kde sehnat dlouhodobé 
bydlení, natož pak jak najít 
zaměstnání. Právě proto jsme přišli 
s projektem „Nový domov v České 
republice“, který nabízí integrační 
semináře pro držitele mezinárodní 

ochrany. Tento tříletý projekt si kladl 
za cíl do roku 2021 pomoci cizincům, 

kteří u nás dostali azyl či mezinárodní ochranu, zorientovat se v praktických aspektech 
života u nás. V rámci projektu spolupracujeme se zástupci Ministerstva vnitra České 
republiky – Odbor azylové a migrační politiky a Správy uprchlických zařízení Ministerstva 
vnitra. 
 
Pandemie Covid-19 prakticky znemožnila plánování osobních setkání. Proto i v roce 2021 
jsme pokračovali v již osvědčeném modelu online integračních seminářů pro držitele 
mezinárodní ochrany. Projektový tým reagoval vždy na aktuální situaci a podle toho byl 
uspořádán seminář prezenčně nebo online.  
 
Celkem se nám za rok 2021 podařilo uspořádat 5 seminářů, z toho 4 dvoudenní online a 
jeden jednodenní prezenční formou. Semináři za rok 2021 prošlo celkově 48 držitelů 
mezinárodní ochrany. V rámci seminářů byla provedena 1 supervize lektorů.  
 
Aktualizovali jsme online publikaci „Česká republika, Váš nový domov“, a to ve všech 8 
jazykových mutacích: čeština, angličtina, arabština, francouzština, ruština, španělština, 
ukrajinština a turečtina. Následně proběhla i aktualizace prezentací k integračním 
seminářům. Lektoři i tlumočníci byli obeznámeni a srozuměni se změnami v publikacích. 
Aktualizace byly schváleny Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 
České republiky. Projekt skončil v září 2021, nicméně věříme, že se nám ho podaří 
obnovit. 
 

Projekt v číslech: 

5 seminářů 
48 držitelů mezinárodní ochrany 
8 jazykových mutací publikace 

Vizuál projektu, z důvodu specifiky projektu není možné 
pořizovat foto / videodokumentaci 
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Podpořili nás: 

 
Projekt „Nový domov v České republice“, registrační číslo AMIF/15/04 je financován 
Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního 
fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky. 
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RODINA ODVEDLE  
Projekt Rodina Odvedle umožňuje prostřednictvím společného stolování českých rodin 
a rodin cizinců výměnu kulturních zkušeností, navázání nových dlouhodobých přátelství, 
a hlavně tvorbě vztahů mezi českými rodinami a rodinami cizinců. Přihlášené rodiny jsou 
párovány na základě věku, koníčků, jazyka a místa bydliště účastníků. V minulých letech 
se zapojily rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, 
Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. A samozřejmě z Česka.  

 
V roce 2021 proběhl již 18. ročník 
projektu Rodina Odvedle. Jelikož je 
základem společného soužití dobrá 
komunikace mezi lidmi, součásti 
projektu byla i mediální kampaň a 
publicita, do které se každoročně 
zapojují regionální i celostátní média 
a média partnerských spolků a 
organizací. 
 
Projekt byl realizován na území celé 
České republiky za podpory 
Ministerstva vnitra České republiky a 
Hlavního města Prahy. 
 

I přes nepříznivou koronavirovou situaci se na území České republiky uskutečnilo 30 
setkání českých rodin a rodin cizinců. Celkem se do projektu zapojilo 187 osob. Cizinci 
měli příležitost poznat rodiny z majoritní společnosti a navázat nová přátelství. 
 
Projektu se zúčastnili cizinci z těchto 
zemí:  
Makedonie, Turecko, Čína, Bělorusko, 
Rusko, Bosna a Hercegovina, Venezuela, 
Ukrajina, Arménie, Moldávie, Kazachstán, 
Pákistán, Nigérie, Ghana a Irán. 
 
Z důvodu pokračující pandemie Covid-
19, a dalších opatření Vlády ČR, nebyla 
možná realizace setkání rodin v jednom 
stanoveném termínu. Dle zdravotních a 
jiných možností přihlášených rodin se 
domlouvala jednotlivá setkání individuálně. 
 

Setkání Rodina odvedle 2021 

Setkání Rodina odvedle 2021 
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Od roku 2004 se do projektu Rodina Odvedle zapojilo celkem 4 831 osob.  
 

Projekt v číslech: 

30 setkání rodin u společného oběda 
60 zúčastněných rodin cizinců a českých rodin 

187 osob (Čechů a cizinců) 
 

Podpořili nás: 
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POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ ZAMĚSTANCŮ 
STÁTNÍ SPRÁVY A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK                          
Komunikace mezi zaměstnanci státní 
správy, bezpečnostních složek a cizinci 
ze třetích zemí je často obtížná. Tímto 
projektem chceme navýšit 
kompetence zaměstnanců formou 
interaktivních a interkulturních 
workshopů. Lepší komunikace = méně 
nedorozumění.  
 
V rámci projektu jsme vytvořili 
metodické materiály, které poslouží 
lektorům jako pomůcka k vedení 
školení v oblasti zvyšování 
interkulturních kompetencí cílové 
skupiny.  
 
Jedná se o následující metodické materiály: 
 
Metodika úvodního typu školení (pro začátečníky), která obsahuje informace o migraci 
a integraci cizinců ze třetích států v ČR, přehled teoretických dimenzí a projevy 
interkulturních rozdílů, specifika jednotlivých komunit cizinců z třetích států žijících v ČR, 
reflexe pracovního prostředí účastníků a řešení zátěžových situací, prevence konfliktu, 
dovednosti při jednání s „klientem“ za přítomnosti tlumočníka, přehled pomocných 
nástrojů pro naplňování potřeb cizinců, technika aktivního naslouchání, techniky 
asertivního jednání, blok „Křeslo pro hosta“ s účastí zástupců cizinců a další. 
 
Metodika navazujícího typu školení (pro pokročilé), zaměřující se na komunikační 
nástroje a trénink (povzbuzování, oceňování, parafráze, objasňování, procvičení technik 
zrcadlení, já-výrok, práce s rolí atd.), ukázky a řešení konkrétních modelových situací, 
trénink aktivního naslouchání, úvod do efektivních komunikačních technik, komunikační 
styl a manipulaci, blok „Křeslo pro hosta“ s účastí zástupců cizinců atp.  
 
Powerpointové prezentace pro potřeby úvodního a navazujícího typu školení, obsahující 
praktické, stručné a srozumitelné informace, které poslouží jak lektorům, tak 
účastníkům školení.  
 
Modelové situace ve formě videomateriálů. Byly natočeny 4 videomateriály, které 
obsahují modelové situace, týkající se běžné praxe, ve které se ocitají zástupci cílové 
skupiny ve své práci (OAMP MV ČR, Úřad práce ČR, Policie ČR).  

Školení 
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Školení lektorů  
V rámci projektu proběhla 2 školení lektorů pro úvodní typ kurzů, a to pod vedením 
zkušených expertů, kteří dlouhodobě pracují v oblasti integrace cizinců a vzdělávání 
cílové skupiny. Celkem bylo proškoleno 10 lektorů interkulturních kompetencí.  
Lektoři měli dále možnost účastnit se fokusních skupin, což znamenalo vyzkoušet si celý 
úvodní kurz nanečisto dle programu školení a metodiky úvodního školení, a tím se lépe 
připravit na školení cílové skupiny.  
 

V roce 2021 jsme také připravili dvě 
školení hostů – cizinců pro úvodní 
typ školení. Bylo proškoleno celkem 
10 cizinců, kteří se zapojí do projektu 
jako hosté – cizinci v rámci bloku 
„Křeslo pro hosta“. Role těchto 
lektorů je přiblížit zaměstnancům 
veřejné správy a bezpečnostních 
složek specifika jejich kultury, 
odlišnosti, předsudky/stereotypy, 
vnímání české společnosti ze strany 
cizinců apod.  

 
Školení pracovníků veřejné správy a 

bezpečnostních složek jsou vždy dvoudenní a program není zaměřen pouze na strohé 
informace a teoretické přednášky o cizincích ze třetích zemí žijících v ČR, ale naopak na 
interaktivní psychosociální aktivity, které působí na emoce a které mají potenciál 
ovlivňovat postoje účastníků. Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci 
školení ocitnou v pozici, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze 
zkušenosti víme, že zážitkové aktivity propojené s prožitkem z tzv. druhé strany, mají 
významný efekt. Dále je školení zaměřeno i na zvládání interkulturně složitých nebo 
zátěžových situací (například modelové situace, jak řešit konflikty, zaměřeno na praxi 
účastníků a další).   
 
Jedná se o dva typy školení: úvodní a navazující. V roce 2021 bylo realizováno celkem 12 
školení a bylo proškoleno 168 osob.  
 
Na všech 12 realizovaných školení cílové skupiny proběhlo anonymní dotazníkové šetření. 
Na závěr každého školení vyplnili účastníci dotazník, kterým ohodnotili kvalitu, obsah 
školení a užitečnost získaných informací. Celkově hodnocení účastníků realizovaných 
kurzů je velice pozitivní.  

 

Školení lektorů 
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Projekt v číslech: 

2 vytvořené metodiky 
1 powerpointová prezentace 

4 videomateriály – modelové situace 
10 proškolených lektorů 

10 proškolených hostů cizinců 
12 úvodních školení zaměstnanců státní správy 

168 proškolených zaměstnanců státní správy 
168 vyplněných dotazníků – zpětná vazba ze školení 

 

Podpořili nás: 

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a 
bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního 
programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra 
České republiky. 
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VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Cílem projektu je podpořit kvalitní integraci cizinců ze třetích zemí formou adaptačně-
integračních kurzů (AIK). Na základě legislativních změn (Novela zákona o pobytu cizinců 
na území České republiky) mají vybrané skupiny cizinců od 1. ledna 2021 povinnost 
absolvovat AIK v průběhu 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o získání 
dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Charakter projektu přímo odpovídá potřebám, 
které definuje Koncepce integrace cizinců v České republice. Dostatečná 
informovanost cizinců má vést ke snížení rizika ztráty jejich legálního pobytu a zároveň 
má posílit orientaci cizinců ve společnosti a jejich soběstačnost. 
 
Během 4 hodinového kurzu lektor 
s tlumočníkem představí účastníkům 
informace o tématech, se kterými se 
většina nově příchozích setkává 
v každodenním životě, např. 
pobytové záležitosti, bydlení, 
zaměstnání, vzdělávání dětí či 
zdravotnictví. Kurzy jsou vždy vedeny 
v češtině a tlumočeny do 9 jazyků. 
Cílem projektu je poskytnout kvalitní 
a ověřené informace tak, aby cizinci 
byli nezávislí a aby v případě potřeby 
věděli, na koho se mohou obrátit.  
 
V rámci realizace povinných adaptačně-integračních kurzů za Slovo 21 zodpovídáme za 
obsahovou a expertní stránku projektu, přičemž samotnou organizaci kurzů pod svá 
bedra nově přebrala Centra na podporu integrace cizinců, která AIK realizovala ve všech 
krajích ČR. Po celou dobu implementace projektu jsme intenzivně spolupracovali jak s 
OAMP MV ČR, tak právě se zmíněnými Centry na podporu integrace cizinců.  
Projekt obsahoval tyto aktivity: metodické vedení, zajištění dostatečného počtu a kvalitní 
úrovně lektorů a tlumočníků, kteří byli zařazeni do databáze MV (školení, fokusní skupiny 
a supervize), tvorbu a adaptaci metodických a informačních materiálů (metodiky, PPT, 
film) a evaluaci. Průběžným cílem projektu bylo i kvalitní informování cílové skupiny a 
široké veřejnosti o charakteru a průběhu realizace projektových aktivit prostřednictvím 
stránek projektu www.vitejtevcr.cz, PR aktivit, sociálních sítí a informačních materiálů. 
 

Adaptačně-integrační kurz v Integračním centru Praha 
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Pro všechny zapojené subjekty 
(Slovo 21, Centra na podporu 
integrace cizinců a OAMP) byl rok 
2021 velkou zkouškou, jak bude 
realizace povinných kurzů 
probíhat. I z toho důvodu probíhala 
po celý rok evaluace, jejíž výsledky 
ukázaly nejdůležitější věc, a to že 
většina účastníků u řad cizinců 
hodnotí adaptačně-integrační 
kurzy jako přínosné. Evaluace bude 
probíhat i v dalších letech, aby bylo 
možné sledovat dlouhodobý dopad 
projektu na cílovou skupinu.  
 
Veškeré informace o projektu a materiály jsou dostupné zde: www.vitejtevcr.cz  
 

Projekt v číslech: 

74 certifikovaných lektorů a 120 certifikovaných tlumočníků v databázi MVČR 
121 lektorských a tlumočnických supervizí 

4 pětidenní školení lektorů pro 39 účastníků 
6 dvoudenních školení tlumočníků pro 42 účastníků 
30 fokusních skupin pro nácvik lektorů a tlumočníků 

10 jazykových verzí aktualizované brožury Vítejte v České republice 
10 jazykových verzí filmu Vítejte v České republice 

  

Natáčení filmu Vítejte v České republice 
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Podpořili nás: 

 
Projektu Vítejte v České republice je financován Ministerstvem vnitra České republiky.  
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VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 
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