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Úvodní slovo 
 

 

Vážení přátelé a příznivci, 

 

otevřeli jste výroční zprávu za 19. rok činnosti spolku Slovo 21. I v roce 2018 jsme pokračovali v aktivitách 

zaměřených na Romy a na cizince žijící v České republice. 

Naše největší dítě, Světový romský festival Khamoro, se dožil svých dvacátých narozenin a při té příležitosti 

jsme kromě „all-star“ skupin vytvořených exkluzivně pro tuto příležitost uvedli také trio nejlepších gypsy 

jazzových kytaristů na světě. 

Doučování žáků základních škol doznalo velkých úspěchů. Tak například v Praze a v Bruntále vznikly rodičovské 

kluby, v nichž rodiče s učiteli aktivně participují na vzdělávání dětí. V těchto místech klesla absence 

doučovaných žáků o více než 70% a zhruba stejné procento žáků si zlepšilo své známky z doučovaných 

předmětů. 

Romská ženská skupina Manushe vytvořila velkoformátovou fotovýstavu nazvanou Neviditelná síla, za níž 

fotograf Tomáš Vrána získal již několik prestižních mezinárodních ocenění. Výstava byla poprvé uvedena na 

Khamoru a následně procestovala republiku v místech, kde působí místní romské ženské skupiny Jileha. 

Projekt Rodina Odvedle slavil 15. výročí a při té příležitosti se kromě tradičních setkání rodin Čechů a cizinců 

konala také společná setkání v podobě kulturních večerů, na které byli zváni nejen účastníci minulých ročníků 

(byla to vlastně jejich iniciativa uspořádat setkání minulých účastníků), ale také místní organizace, instituce 

a samosprávy působící v oblasti integrace cizinců. 

Z dalších projektů zaměřených na cizince je třeba zmínit zcela nový projekt s názvem Nový domov v České 

republice. Jedná se o aktivity pro držitele mezinárodní ochrany zaměřené na základní orientaci v životě v ČR. 

I nadále pokračují kurzy „Vítejte v ČR“ a kurzy mezikulturních kompetencí pro veřejnou správu, vydávání 

bulletinu Slovo a další projekty. 

Více se dočtete v samotné zprávě. 

Děkuji všem, kteří spolek podporují, ať finančně, či jako členové členské schůze, spolupracovníci a přátelé. 

Děkuji také předsedovi Vladimíru Drábkovi a těšíme se na spolupráci v nadcházejících letech. 

 

 

Jelena Silajdžić 

ředitelka organizace Slovo 21, z. s. 
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Světový romský festival KHAMORO 2018 
 

 

 Na jubilejním dvacátém světovém romském festivalu Khamoro v Praze se v termínu 27. 5. - 2. 6. 2018 setkali 

ti nejlepší romští umělci z celého světa, kteří Romům a Neromům z ČR a zahraničí měli opět možnost ukázat, 

jak bohatá a hodnotná je romská kultura. 

Jubilejní ročník festivalu Khamoro byl největším a nejúspěšnějším ročníkem ze všech dosavadních ročníků 

a obdržel velmi pozitivní zpětnou vazbu ze strany veřejnosti i z řad umělců, hudebníků, partnerů, účinkujících 

a návštěvníků festivalu, ať už prostřednictvím osobních či písemných zpětných vazeb a reakcí na sociálních 

sítích. Taktéž ze strany médií byl o festival projeven obrovský zájem, o čemž svědčí nadprůměrný počet 

výstupů v tisku, v rozhlasu, televizi, v internetových zpravodajstvích, na sociálních sítích atd. 

  

Jubilejní ročník festivalu byl zahájený open-air koncertem Khamoro party na Vltavě v neděli 27. května. 

Koncert zahájila tehdejší primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, která i v tomto roce převzala nad 

festivalem záštitu. Záštitu nad festivalem převzal také tehdejší ministr kultury ČR Ilja Šmíd. V průběhu večera 

vystoupila „slovenská Beyoncé“ Gitana, dále velmi oblíbená česká skupina Gipsy.cz a večer zakončila česká 

skupina Milan Kroka live band. Akce se zúčastnilo přibližně 1 000 lidí, především Romové, pro něž je zahájení 

festivalu sváteční událostí, ale také neromské české a zahraniční publikum. 

 

V pondělí se konalo v Brožíkově sále Staroměstské radnice slavnostní setkání k otevření jubilejního ročníku 

festivalu.  
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V Galerii Českých center jsme zahájili výstavu zaměřenou na romský holocaust nazvanou Rasová diagnóza: 

Cikán německého Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma. Vernisáž zahájil Romani 

Rose, ředitel Centra, proslovem přispěli i bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán a ředitelka Muzea 

Romské kultury Jana Horváthová. Výstava trvala po dobu 3 týdnů a navštívilo ji odhadem 600 lidí včetně žáků, 

studentů a učitelů.  

v Divadle Hybernia se konal dlouho očekávaný koncert světových gypsy jazzových velikánů z Nizozemí 

a Francie, pánů Stochela Rosenberga, Angela Debarreho a Tchavola Schmitta, kteří se zformovali exkluzivně 

pro účely 20. ročníku festivalu Khamoro. Tito tři umělci se v historii hudby potkali na společném pódiu pouze 

jednou a to v Carnegie Hall v New Yorku při vzpomínkovém koncertu na Djanga Reinhardta. Kytaristy 

doprovodili virtuosní akordeonista Ludovic Beier a kontrabasista Noah Schäfer. Toto jedinečné vystoupení bylo 

top akcí festivalového týdne a opravdovou světovou událostí, která se konala v České republice poprvé 

a sklidila u diváků velký ohlas. 

  

Kino Lucerna promítalo v úterý 29. května film Tititá maďarského režiséra a scénáristy Tamáse Almásiho, a to 

ve spolupráci s Maďarským institutem Praha – Balassiho institut.  

V Galerii Mánes proběhla módní přehlídka slavného maďarského dua Romani Design. Značka, kterou založily 

návrhářky Erika a Helena Vargovy, se jako první proslavila v mezinárodním měřítku kombinací tradičních 

romských motivů se soudobými módními prvky.  

  

Středa 30. května se nesla převážně ve znamení literatury a divadla. V Městské knihovně bylo uvedeno  

představení Romské pohádky v podání studentů a absolventů pražské DAMU. Vystoupení s názvem Krutý 

Krtek vzniklo z pohádek sesbíraných zakladatelkou české romistiky Milenou Hübschmannovou. 

Galerie Zahradník hostila výstavu fotografií ze soukromé sbírky Zbyňka Andrše Makedonští Romové 

objektivem německých vojáků představující poutavé snímky Romů z Makedonie  v období  1915 – 1918.  

Alfred ve dvoře uvedl divadelní přestavení režiséra Davida Tišera … A zase jsme spali pindral v podání spolku 

Ara Art. Hra pojednávala o vzniku prvního Roma a zasazením nejrůznějších historických textů postupně přešla 

v polemiku o postavení Romů ve společnosti. V představení hráli významní čeští romští umělci. Do posledního 

místa zaplněné divadlo svědčilo o tom, že o divadelní představení byl veliký zájem. 

 V malebném dvorku Backyard v kruhu lavic a židlí kolem 

společného ohně proběhl komponovaný večer Obrazy romského 

života, kdy romští spisovatelé a pamětníci - Ilona Ferková, Olga 

Fečová, Iveta Kokyová a Ladislav Goral - metodou storytellingu 

vyprávěli pamětnické příběhy. 

  

V průchodu Paláce Lucerna proběhla ve čtvrtek vernisáž výstavy 

Neviditelná síla, kde se na 12 velkoformátových fotografiích od 

Tomáše Vrány představily některé členky romské ženské sítě 

Manushe jako emancipované ženy a hybatelky změn v romských 

komunitách. Výstavu během následujících 3 týdnů navštívilo přes 

3 000 lidí. Tato výstava byla v říjnu loňského roku oceněna 

významnou cenou Honorable Mention (čestné uznání) v soutěži 

International Photography Awards 2018.  

Večer se v holešovickém kulturním prostoru La Fabrika konal 

první koncert tradiční romské hudby, který zahájil All-Star 

českých kapel pod vedením Milana Kroky, skupina, která vznikla 



6 
 

z předních českých romských hudebníků exkluzivně pro tento ročník festivalu. Dále zde vystoupila all-star 

skupina z Maďarska pod názvem EtnoRom & Friends, španělská Alba Heredia Flamenco Company a večer 

zakončila oblíbená makedonská dechová hudba Kočani Orkestar. O úspěchu akce svědčil přeplněný sál. 

  

V pátek v pravé poledne byl již na Václavském náměstí připraven průvod skládající se z cca 300 účastníků – 

defilé všech umělců, tanečních souborů, vlajkonošů a dalších účastníků centrem Prahy. Navzdory blížícímu se 

nepříznivému počasí se i letos průvod protančil přes ulici Na Příkopě až na Staroměstské náměstí, kde již hudba 

zanikla v počínající průtrži mračen. Bylo to poprvé za 20 let, kdy bylo defilé přerušeno deštěm.  

Odpoledne se konal Dětský den Khamororo v parku Portheimka na Praze 5. Kromě již tradičních skákacích 

hradů, výroby šperků z korálků a vyřezávaného dřevěného kolotoče Matěje Holuba byl v parku připraven 

bohatý kulturní program pro celou rodinu (např. dílna hry na hudební nástroje, hra na poznávání romských 

umělců, hudební, taneční a divadelní představení atd.). Z důvodu špatného počasí organizátoři do poslední 

chvíle váhali, zda akci uspořádat či nikoliv. Nakonec akce proběhla podle plánu a dokonce za hojného počtu 

účastníků. 

Ve večerních hodinách se konal druhý koncert tradiční 

romské hudby v divadle La Fabrika. Tentokrát vystoupil 

all-star výběr z ruského divadla Romen pod názvem 

Podkova Schastya pod vedením slavného umělce 

Nikolaje Lekareva. Následovala proslulá portugalská 

Ciganos d’Ouro a večer zakončila rumunská Mahala Rai 

Banda kombinující tradiční motivy s hudebními trendy 

21. století.  

  

V poslední festivalový den jsme již podruhé uvedli 

sportovní aktivitu - fotbalový turnaj ve Sportovním 

a rekreačním areálu Pražačka, tentokrát pro první stupně 

základních škol. Od 20:00 v klubu SaSaZu vypukl dlouho 

očekávaný závěrečný slavnostní galakoncert, který jako 

host otevřela výborná taneční skupina z Rumunska 

Romafest. Následně vystoupilo všech 7 skupin tradiční 

romské hudby z předchozích dní. Akce sklidila velký 

úspěch.  

Závěrečný galakoncert byl slavnostním zakončením 

týdenního festivalu a nejlepším závěrečným 

galakoncertem za posledních 20 let. Klub byl zaplněn 

diváky, a to z řad Romů i Neromů. Podařilo se nám též 

zorganizovat dopravu i pro Romy z mimopražských ghett, 

pro něž byla akce nezapomenutelným zážitkem. 

 

 

Během festivalu také probíhaly neveřejné programy 

  

Khamoro sdílí zkušenosti (týdenní trénink mladých Romů v kulturním managementu) - 10 vybraných mladých 

Romů se od největšího festivalu svého druhu učilo pořádání akcí s cílem zrealizovat vlastní kulturní událost 
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v místech svého bydliště. Účastníci se letos podíleli například na Gavoru, dětském dni Khamororo či na 

fotbalovém turnaji.  

 

Mezinárodní romská ženská konference Neviditelná síla probíhala v Institutu Cervantes ve dnech 31. 5. - 1. 6. 

a zúčastnilo se jí přes 50 romských žen z několika zemí Evropy. Konferenci pořádala síť Manushe. 

 

Ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy proběhla také Malá letní škola o romské 

hudbě, které se zúčastnilo celkem 25 studentů z rekordních 12 zemí. Školu vede každoročně vedoucí institutu 

etnomuzikologie doc. Zuzana Jurková. Většina studentů se díky akci poprvé seznámila s romskou kulturou 

a získali tak znalosti a zkušenosti, které mohou v průběhu studia rozšiřovat. 

 

Proběhlo také Khamoro Kher, setkání  dětí z dětských domovů, pro které byl připraven speciální program. Děti 

se dostaly do zákulisí festivalu, kde se potkaly s organizátory, umělci a dalšími pozitivními vzory. 

 

 

 

Khamoro 2018 v číslech: 

 

oslavy 20 let činnosti festivalu 

• 

5 večerních koncertů, 15 hudebních interpretů 

• 

11 aktivit doprovodného programu, 1 dvoudenní mezinárodní konference 

• 

3 neveřejné doprovodné aktivity 

• 

asi 10 000 diváků 
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Podpořili nás: 
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Hlavní mediální partner: 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Mediální partneři: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Předprodej vstupenek: 
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Romská ženská skupina Manushe 
 

Manushe v duchu svého motta: „Edukace, sebevědomí, emancipace“ realizují své projekty již 18 let pod 

hlavičkou organizace Slovo 21. Doposud realizované projekty byly mimo jiné zaměřeny na jejich 

seberealizaci, schopnost vyjádřit své potřeby a požadavky nebo zlepšení svých životních podmínek. Nabyté 

zkušenosti pak předávají dalším romským ženám a celým romským komunitám. Jsou také členskou 

organizací České ženské lobby a Evropské ženské lobby. 

 

 V rámci Světového romského festivalu Khamoro připravily členky romské ženské skupiny Manushe 

mezinárodní konferenci žen Neviditelná síla. Ta probíhala od 31. 5. do 1. 6. v prostorách Institutu Cervantes. 

Lidská práva, genderová rovnost, osobní rozvoj i vzdělávání, to byla témata, o kterých se bavily aktivní Romky 

z šesti zemí Evropy. Pozvánku k výměně zkušeností a navázání možné spolupráce přijaly ženy z Norska, 

Španělska, Maďarska, Itálie, Slovenska a samozřejmě České republiky.  

 

Výstava „Neviditelná síla“ 

Velkou událostí byla také vernisáž výstavy „Neviditelná síla“, která se uskutečnila dne 31. 5. 2018 v pasáži 

pražské Lucerny. Koncept této originální série fotografií vymyslely členky skupiny Manushe a společně 

s fotografem Tomášem Vranou jej rozpracovaly a nafotily. Prostřednictvím dvanácti vizuálně zajímavých 

obrazů, na kterých některé z nich samy pózují, chtějí podpořit romské ženy, aby si uvědomily své schopnosti 

a dovednosti. Také upozorňují na fakt, že jsou romské ženy silnými osobnostmi, se kterými by česká společnost 

měla počítat. Série fotografií je věnovaná všem ženám bez rozdílu, a také mužům, kteří (své) ženy podporují.  

„Neviditelná síla“ se po vernisáži v pražské Lucerně rozjela do dalších osmi měst České republiky a v rámci akce 

s názvem Roma cultural week vycestovala až do Osla (Norsko). Fotograf Tomáš Vrana za sérii „Neviditelná síla“ 

získal prestižní mezinárodní ocenění International Photography Awards „Honorable Mention“ v kategorii 

„Profesionální fotografie: konceptuální reklama“ a třikrát “Finalist” v kategoriích „Conceptual, Portrait 

a Calendar“ v soutěži One Eyeland Awards 2018.  
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Manushe v číslech: 

 

200 členek a členů po celé ČR 

• 

1 mezinárodní konference „Invisible Power“ 

 

 

 

 

Podpořili nás: 

 

 

 

 

  



12 
 

Jileha/Srdcem 
 

Pod názvem Jileha/Srdcem se skrývá jeden z posledních projektů romské ženské skupiny Manushe. Během 

tří let trvání projektu vzniklo 12 lokálních poboček žen ve dvanácti městech České republiky a pomocí tzv. 

svépomocných skupin romské ženy posilují své sebevědomí, sdílí zkušenosti a pořádají veřejné akce pro 

komunity i širokou veřejnost. 

 

 

 

 S ideou založit lokální pobočky žen přišly samotné členky romské ženské skupiny Manushe již v roce 2013. 

Teprve o dva roky později se podařilo projekt realizovat a trvá doposud. Cílem těchto lokálních skupin je 

aktivizovat romské ženy, posilovat jejich postavení v romských komunitách a informovat o aktuálním dění. 

Ženy plánují a realizují vzdělávací semináře, přednášky týkající se zdraví nebo diskuze na témata, která jsou pro 

ně potřebná. V rámci veřejných akcí pořádají oslavy Mezinárodního dne Romů, výstavy (v loňském roce 

zorganizovaly členky skupin Jileha výše zmíněnou výstavu „Neviditelná síla“ v osmi regionech ČR), ale i sbírky 

ošacení pro lidi v nouzi. Pokud potřebují atmosféru svých setkání odlehčit, věnují se vyrábění drobných 

předmětů (adventní věnce, brože, květináče) nebo šijí zástěrky pro své děti do školky.  

Loni byly velkým tématem v lokálních pobočkách Komunální volby 2018. Bohužel, velká část Romů stále 

nechodí k volbám, a tak skupiny žen část svých aktivit věnovaly osvětě kolem důležitosti voleb, volebního 

systému apod., aby tuto skutečnost alespoň částečně zlepšily. Tyto aktivity proběhly ve 4 městech ČR. Vlasta 

Karvaiová, jedna ze členek projektu Jileha, byla zvolena do zastupitelstva města Náchoda.  
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Jileha v číslech: 

 

12 lokálních skupin (Ostrava, Náchod, Bruntál, Chomutov, Rumburk, Krupka, Bohumín, Písek, Praha, Rokycany, 

Stříbro, Brno) 

• 

102 členek lokálních skupin 

• 

12 veřejných akcí 

 

 

Podpořili nás: 
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Dža Dureder 
 

Projekt Dža dureder 2018 byl zaměřen na poskytování bezplatných kurzů doučování a přípravy na vyšší 

stupeň vzdělání pro romské žáky ZŠ z Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého a Pardubického kraje. Hlavním 

cílem tohoto projektu je napomáhat ke zvýšení vzdělanosti romské menšiny a formou bezplatného 

doučování podpořit žáky při překonávání překážek ve studiu. Projekt tak přispívá k udržení a zlepšení 

studijních výsledků a zamezuje předčasnému ukončování vzdělávání. K tomu napomáhá také spolupráce 

s romskými rodiči, bez jejichž účasti nejsou tyto cíle dosažitelné. 

 

Aktivity projektu: 

a)   Doučování žáků ZŠ 

Žáci 1. – 9. tříd ZŠ z Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého 

a Pardubického kraje se účastnili individuálního nebo skupinového 

doučování. Doučování probíhalo z předmětů, jako je matematika, 

český jazyk a anglický jazyk, případně chemie a fyzika. Doučováním 

jsme pomohli žákům překonat problémy, udržet se na škole 

a ukončit ročník s lepšími výsledky.  

b)   Příprava na přijímací zkoušky na SŠ 

Aktivita byla zaměřena na žáky 9. tříd ZŠ a probíhala formou 

doučování. Tutoři s žáky probírali modelové testy z předmětů český 

jazyk a anglický jazyk. Kurzy přípravy na přijímací zkoušky proběhly 

v Trmicích, v neziskové organizaci Romano jasnica a na ZŠ Petrin 

v Bruntále. Celkem se jednalo o 5 žáků z 9. třídy, kteří budou ve 

2. pololetí školního roku 2018/2019 skládat přijímací zkoušky na SŠ. 

c) Informační a technická podpora žáků 

Prostřednictvím regionálních koordinátorů jsme šířili informace 

o možnosti zapojení se do dalších projektů Slova 21 a spolupracujících organizací (stáže, stipendijní programy 

pro SŠ). Žákům jsme poskytli poradenství ohledně zaměření a výběru střední školy a zakoupili studijní 

materiály pro doučování a přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.   

d) Práce s romskými rodiči 

V rámci projektu proběhla aktivita s rodiči zapojených žáků ze ZŠ Cimburkova a ZŠ Grafická v Praze a ZŠ Petrin 

v Bruntále.  Jednalo se o  spolupráci s romskými rodiči a to formou setkávání, diskuzí, rodičovských klubů, 

navazování komunikace s pedagogy atd. To vše s cílem motivovat rodiče k aktivnímu zapojení do vzdělávání 

jejich dětí. 
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Shrnutí a výsledky: 

- Kurzy ve 2. pololetí 2017/2018 probíhaly v rozmezí měsíců leden 2018 - červen 2018. Kurzy v 1. pololetí 

2017/2018 probíhaly v rozmezí měsíců září 2018 - prosinec 2018. 

- Celkem jsme poskytli doučování 89 žákům, kteří byli doučovaní ze 143 předmětů. V případě 27 

předmětů si žáci zlepšili svou známku a v 96 předmětech si udrželi stejnou známku.  

-  80 % žáků si zlepší nebo udrží známku z doučovaného předmětu a 85% doučovaných žáků úspěšně 

ukončí ročník (tedy bez „N“ či „5“). 

- Celkem doučování probíhalo v 4 městech ČR (Praha, Bruntál, Trmice, Svitavy), doučovalo 28 lektorů 

a proběhlo 46 kurzů, z toho 22 individuálních a 24 skupinových. 

 počet doučovaných 
předmětů* 

zlepšení 
známky 

stejná 
známka 

udržení 
známky / 
zlepšení: 

zhoršení 
známky 

Matematika 66 17 39 56 10 

Český jazyk 64 7 47 54 10 

Anglický jazyk 12 
2 
 10 12 0 

Fyzika 1 1 0 1 0 

CELKEM 143 27 96 123 20 

* Pro 89 žáků 

 

 

Podpořili nás: 

TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY 

V ROCE 2018. 
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Dža Dureder - Roma Education Fund 
 

V rámci projektu Dža Dureder podpořeného REF probíhalo doučování a práce s rodiči a učiteli ve dvou 

lokalitách - ZŠ Grafická v Praze a ZŠ Petrin v Bruntále. Cílem projektu bylo zlepšení či udržení prospěchu, 

hladký přechod doučovaných žáků na střední školy, podpora multikulturních kompetencí učitelů a aktivní 

zapojení rodičů žáků prostřednictvím rodičovských klubů. 

 V rámci projektu se v roce 2018 podařilo zlepšit prospěch 25 doučovaných žáků, zejména v českém jazyce 

a matematice, a 4 žáci 9. tříd byli úspěšně přijati ke studiu na střední školy. Docházka doučovaných žáků se 

zvýšila o 33% na ZŠ Petrin, resp. o 43% na ZŠ Grafická. 

Účast romských rodičů na třídních schůzkách na vybraných školách vzrostla o 80%, resp. podařilo se nám 

aktivně zapojit 30 rodičů, kteří spolupracují se školami na vzdělávání jejich dětí. 

15 učitelů (vč. ředitelů) bylo proškoleno v multikulturních kompetencích a 26 učitelů prošlo školením tzv. 

Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. 

 

 

Podpořili nás: 
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BARUV Fellowship Program 
 

Účelem projektu Baruv Fellowship Program financovaného americkou ambasádou v Praze je zajistit 

vybraným romským studentům a absolventům stáže ve vybraných institucích veřejné správy, organizacích 

a firmách.  

 

 

 

 V rámci stáží si studenti osvojují potřebné zkušenosti a dovednosti a získávají praxi v oboru, která je zvýhodní 

oproti ostatním absolventům vysokých škol. Mají tak možnost si ještě před „ostrým“ startem do života v rámci 

stáže ozkoušet teoreticky nabyté znalosti v praxi. Získají však také základní přehled o dění na trhu práce, 

navážou kontakty a vytvoří si vztah s potenciálním zaměstnavatelem. To vše zvyšuje jejich šance na úspěch 

v profesním i soukromém životě. 

V roce 2018 se projektu účastnilo 6 studentů, kteří našli uplatnění na Velvyslanectví Spojených států 

Amerických, na magistrátu hlavního města Prahy, v International School of Prague, ale také ve firmách Osram 

a Vodafone. 

Každý ze stážistů má v rámci projektu také možnost docházet na speciální vzdělávací či kvalifikační kurzy, které 

finančně podporuje nadace Bader Philanthropies, Inc. Stážisti se v roce 2018 zúčastnili 11 různých kurzů (např. 

kurz rétoriky, kurz daňové soustavy, jazykové kurzy, atd.) 
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Baruv Fellowship Program v číslech: 

 

6 romských vysokoškolských studentů 

• 
9 měsíců stáže 

• 
11 speciálních vzdělávacích a/či kvalifikačních kurzů 

 
 

 

Podpořili nás: 
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Khamoro sdílí zkušenosti 
 

Sedmý ročník unikátního tréninku kulturního managementu pro mladé Romy se zájmem o pořádání 

profesionálních kulturních akcí se v roce 2018 poprvé realizoval formou celoroční činnosti. Programu se 

zúčastnilo 8 mladých Romů. 

 Účastníci z předchozího roku se sešli 

nad tématem Gavora, prezentace 

romské literatury, kterou v rámci 

ročníku 2017 vymysleli a zrealizovali, 

rozdělili si roční práci a dohodli se na 

organizační struktuře následujícího 

ročníku. 

Všech 8 účastníků se poté podílelo na 

přípravách a realizaci aktivit v rámci 

festivalu Khamoro (Obrazy romského 

života a Romské pohádky), 

2 workshopů storytellingu a 3 dalších 

událostí v rámci doprovodného 

programu festivalu. 

Kromě těchto aktivit samozřejmě všichni účastníci prošli šestidenním intenzivním tréninkem kulturního 

managementu, kde pod vedením Davida Tišera získávali jak teoretické, tak praktické vědomosti a schopnosti, 

aby mohli organizovat kvalitní a profesionální kulturní akce ve svých lokalitách. 
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Khamoro sdílí zkušenosti 2018 v číslech: 

 

8 mladých Romů prošlo tréninkem kulturního managementu 

• 
6 dní intenzivního tréninku 

• 
účastníci se podíleli na organizaci 7 dílčích aktivit festivalu 

 

 

 

Podpořili nás: 
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ERGO 
 

ERGO NETWORK  je nevládní organizace sídlící v Bruselu, která zastřešuje více než 30 organizací z celé 

Evropy. Slovo 21 je partnerem ERGA pro Českou republiku. Cílem projektů sítě je podílet se na aktivním 

občanství a společné odpovědnosti. Chceme přesvědčit tvůrce politik, že pozitivní změna pro Romy je možná 

a že se Romové mohou účastnit občanského života jako rovnocenní členové.  

 

 K dosažení těchto cílů usilujeme o zlepšení politik jak na evropské, tak na národní úrovni. Vytváříme výzkumy 

založené na faktech a argumentech přímo od Romů žijících v různých lokalitách České republiky, budujeme 

kapacity romských aktivistů a poskytujeme prostor pro síťování a vzájemné učení. 

 

Naše spolupráce s ERGO Network se zaměřuje na 4 oblasti: 

- budování koalice s významnými romskými a pro-romskými 

 organizacemi z celé České republiky (v současné době máme 

 více než 10 členů koalice), 

- budování kapacit (v roce 2018 jsme se zaměřili na spolupráci 

 s Romy a jejich začlenění do procesu lokálního rozvoje 

 vedeného  komunitou, neboli CLLD), 

- advokacie (koalice se v roce 2018 setkala s novou vládou a

 jednotlivými ministerstvy, aby navázali spolupráci v oblastech 

 jako např. inkluzivní vzdělávání, sociální bydlení, boj proti 

 anticiganismu apod.), 

- výzkumy (výzkumná složka se v roce 2018 soustředila na 

 zaměstnanost mladých Romů a vliv anticiganismu na jejich 

 ekonomické podmínky. Výsledky tvořily základ pro 

 celoevropskou kampaň s názvem „INVESTUJTE DO MLADÝCH 

 ROMŮ: VRÁTÍ SE TO!“ 
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ERGO v číslech: 

 

10 oficiálních členů národní koalice neziskových organizací  
• 

2 setkání členů koalice 
• 

3 národní setkání k CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) s místními aktéry, romskými aktivisty a neziskovými 
organizacemi 

• 
20 neformálních setkání v rámci budování kapacit 

• 
1 mezinárodní kampaň „INVESTUJME DO MLADÝCH ROMŮ: VRÁTÍ SE TO!“ 

• 
5 setkání v rámci advokačních aktivit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořili nás: 
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ROMA CIVIL MONITOR 
 

Roma civil monitor je pilotní projekt řízený Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Generálním 

ředitelstvím pro spravedlnost a je koordinován Středoevropskou univerzitou v Budapešti ve spolupráci 

s ERGO Network. Tento projekt je implementován ve 27 členských státech EU s aktivní účastí 90 nevládních 

organizací. 

 Cílem pilotního projektu je přispět k posílení mechanismů monitorování národních strategií integrace Romů 

prostřednictvím systematického sledování  ze strany občanské společnosti. Slovo 21 je koordinátorem pro 

Českou republiku a na projektu spolupracuje s experty a koalicí neziskových organizací (Romea, o. p. s., 

IQ Roma Servis, z. s., Romodrom, o. p. s., Romano Jasnica, z. s.,  Otevřená společnost, o. p. s., experti Mgr. Jan 

Husák, Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D., Jan Stejskal, Gwendolyn Albert).  

Koalice národních nevládních organizací každoročně zveřejňují stínové zprávy s cílem upozornit národní aktéry 

a EU, aby zvýšili úsilí o integraci Romů. V roce 2017 jsme zkoumali implementaci boje proti diskriminaci 

a antigypsyismu, dopad politiky hlavního proudu na vzdělávání, nebo řízení a celkový politický rámec ve vztahu 

k Romům. Monitorovací cyklus roku 2018 se zaměřil na sektorové otázky zaměstnávání, bydlení, zdraví 

a vzdělávání. Vznikla také případová studie o situaci Romů ve městech Krupka a Štětí. 

Více informací a stínovou zprávu z roku 2017 naleznete na webových stránkách https://cps.ceu.edu/roma-civil-

monitor. 

  

https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor
https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor


24 
 

Partneři: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořili nás: 
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Rodina Odvedle 2018 
 
Projekt má za cíl zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci z třetích zemí, budování multikulturní 

společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. Rodina Odvedle také podporuje kvalitní komunikaci na 

individuální úrovni a soužití cizinců z třetích zemí s majoritní společností v ČR. Celkem se od začátku projektu 

v roce 2004 sešlo 1 614 českých rodin a rodin cizinců, tj. propojili jsme celkem 4 435 osob. 

 

 České rodiny a rodiny cizinců z třetích zemí zažily 

v neděli 25. listopadu od 13 hodin netradiční obědy. 

Na území České republiky se tak uskutečnilo v rámci 

projektu 32 setkání rodin, což znamená, že se do 

projektu zapojilo celkem 64 rodin. Zúčastnily se  

národnosti: čínská, ruská, ukrajinská, kazašská, 

americká, ghanská, indická, turecká, vietnamská, 

běloruská, egyptská, tanzanská, arménská. 

 

Přihlášené rodiny jsou propojovány na základě věku, 

koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města 

bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou 

rodin měli dost společných témat k rozhovoru. 

Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný 

vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. Role 

hostitele se vždy ujala jedna z dvojic rodin, která 

u sebe doma připravila oběd a pohostila druhou 

rodinu, kterou dosud neznala. Účastníci nevšedních 

obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality 

a popovídat si o kultuře, tradicích a životě. 

 

Na základě přání účastníků z předchozích ročníků se 

v rámci jubilejního 15. ročníku projektu uskutečnily také čtyři kulturní večery. Cílem bylo diskutovat nejen 

o osobních zkušenostech a dojmech z projektu Rodina Odvedle, ale také o možnostech podílet se na dalších 

aktivitách v oblasti integrace cizinců.  

 

Setkání proběhla na podzim tohoto roku a to ve 

4 městech – Praha, Brno, Liberec a Ústí nad Labem 

a zúčastnili se jich také zástupci měst, městských částí 

a neziskových organizací, celkem 376 osob. 

 

Tato setkání byla založena na stejném principu, kdy 

nejprve proběhl kulatý stůl na téma „Jak se nám tu 

žije“. Po diskuzi byla prezentována brožura „Žijí vedle 

nás II.“ a posléze byl promítnut dokument Rodina 

Odvedle.  Na to navázal kulturní program, kde se 
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představili umělci z řad Čechů i cizinců. 

 

První program se konal v Praze 15. října. V rámci kulturního programu vystoupili: divadlo Dvě na Třetí, kapela 

Allstar Refjúdží Band, stand up komik Tigran Hovakimyan, zpěvačka Luna Begović a taneční pár Kizomba 

i s workshopem latinskoamerických tanců. Večer doprovázela výstava ruského fotografa Andreje Kavpuše 

„Praha očima cizince“. Po celý večer bylo možné ochutnat speciality z Tádžikistánu, Ruska, oblasti bývalé 

Jugoslávie, Iráku a Venezuely. 

V Brně se 18. října představili členové Zase rýže, balkánská kapela Livada a americká kapela Ant Attack. 

V Liberci pak 25. října vystoupilo divadlo Mini Maxi, kapela Divoké kytary, raper Albi G., zpěvačka Viktorie 

Kostina a taneční skupina Maya. 

Poslední program se konal 8. listopadu v Ústí nad Labem, kde vystoupili Sclap Band, k vidění byla ukázka salsy 

v podání Sandora a Maylin, dále taneční studio Karima, zpěváci Pavlína Matiová, Igor Starodubcev, Hanna 

Zimina a Muranets Annastasiia.  

 

V rámci projektu proběhla rozsáhlá mediální kampaň, jejímž cílem bylo podpořit pozitivní vnímání a přispět 

k objektivnímu informování o cizincích.  Mediální kampaň nebyla zaměřena jen na samotný projekt, ale její 

záběr byl širší se zaměřením obecně na boj proti diskriminaci a rasismu a podporu tolerance a respektu 

k různorodosti v České republice. 

 

Mediálními partnery projektu byli: Radio 1, Color radio, Kultura 21, Deník CZ a InfoDnes. 
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Rodina Odvedle 2018 v číslech: 
 

32 setkání u nedělního oběda 
• 

64 zúčastněných rodin cizinců a českých rodin u nedělního oběda 
• 

208 osob u nedělního oběda 
• 

4  kulturní večery 
• 

376 účastníků kulturních večerů 
 
 
 
 

Podpořili nás: 

 
TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ 

REPUBLIKY. 
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Vítejte v České republice 
 

Adaptačně integrační kurzy Vítejte v ČR, hlavní aktivita projektu, je mezi příjemci stále více populární 

a vyhledávaná. Pro migranty z třetích zemí jsou kurzy často prvním krokem v naší zemi a získávají zde 

množství důležitých informací ohledně kultury, pobytové legislativy, bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, 

zdravotnictví a dalších každodenních reálií. V kurzech získají nejen tyto důležité informace, ale také kontakty 

na integrační centra, neziskové i státní organizace a instituce, které jim dokážou poskytnout bezplatnou 

pomoc. 

 

 V roce 2018 proběhlo celkem 109 adaptačně integračních kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 1 571 cizinců 

z třetích zemí. Kurzy probíhaly jako otevřené veřejné kurzy v pravidelných intervalech, nejčastěji v ruském 

a anglickém jazyce, dále také v ukrajinštině, španělštině a arabštině. Kurzy v dalších jazycích byly realizovány 

dle potřeby. 

Výrazná spolupráce probíhala také s firmami zaměstnávajícími velké množství cizinců, zejména z Mongolska 

a Ukrajiny. Šlo o firmy Foxconn (Kutná Hora), Adient (Česká Lípa) a Magna Cartech (České Velenice).  

Kromě samotných kurzů probíhala také školení lektorů a tlumočníků kurzů. Proběhly celkem 3 kurzy zaměřené 

na lektorské dovednosti (36 zúčastněných), dále 2 kurzy odborných dovedností (18 zúčastněných), 2 setkání 

lektorů (20 účastníků) a 2 metodická setkání tlumočníků (32 tlumočníků). Průběžně probíhala také supervize 

lektorů (20 osob) a tlumočníků (21 supervizí). Metodika pro kurzy byla upravována v průběhu celého roku dle 

potřeby. 

Byly také aktualizovány informační materiály: brožura Příští zastávka (v 8 jazycích a nově přeložena do 

španělštiny) a film Příští zastávka (španělská verze), dále brožura Vítejte v ČR byla aktualizována v 5 jazycích, 

leták Jak na to v 8 jazycích a nově přeložen do španělštiny. Aktualizován byl také film Jak na to. 
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Vítejte v ČR 2018 v číslech: 

 

109 adaptačně integračních kurzů 

• 

1 571 proškolených účastníků 

• 

9 kurzů a setkání pro 106 lektorů a tlumočníků 

• 
41 supervizí lektorů a tlumočníků 

 
 
 

Podpořili nás: 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ 

REPUBLIKY. 
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Nový domov v České republice 
 

Zcela nový a unikátní tříletý projekt si klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní 

ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice tak, aby se tito držitelé dobře 

orientovali v prostředí České republiky a znali svá práva a povinnosti. 

 

 V první části projektového období vznikne publikace 

s názvem „Česká republika - váš nový domov“, která 

bude žadatele mezinárodní ochrany čtivou a lidskou 

formou seznamovat s různými aspekty pobytu v ČR. 

Graficky zajímavě ztvárněná příručka poskytne 

potřebné informace o životě v České republice, 

místních kulturních zvycích a tradicích, ale také 

oblastech každodenního života jako je např. školství, 

zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, sociální 

systém a zabezpečení, bydlení, doprava atd. 

Publikace bude k dispozici v češtině, angličtině, 

arabštině, francouzštině, ruštině, ukrajinštině, 

španělštině a turečtině a podle aktuální potřeby 

budou zajištěny další dva překlady. Pokud během 

projektu dojde ke změně legislativy, bude zajištěna 

aktualizace publikace.  

Během jednodenních integračních seminářů získají 

držitelé mezinárodní ochrany informace ze 

všech oblastí života v ČR a zároveň je lektoři podpoří 

v získání interkulturních dovedností pro život 

v České republice. Budou tak vybaveni základními 

znalostmi potřebnými pro první období života 

v nové zemi tak, aby se mohli postupně začleňovat 

do společnosti. 

Semináře povedou zkušení lektoři, kteří budou proškoleni tak, aby měli aktuální a přesné informace ze 

sociálně-právní oblasti s ohledem na téma statusu mezinárodní ochrany. Lektoři budou znalí v lektorských 

a komunikačních dovednostech, což umožní účastníkům zapamatovat si co největší množství podstatných 

informací. Semináře budou tlumočeny zkušenými tlumočníky, kteří v rámci projektu projdou školením na 

terminologii spojenou s držiteli mezinárodní ochrany. Tato terminologie je často velmi složitá a kvalitním 

tlumočením bude zajištěno předání správných informací, které zohlední i možné interkulturní rozdíly 

v porozumění obsahu seminářů. Lektorský tým a tlumočníci se budou řídit metodickými materiály 

vypracovanými pro účely tohoto projektu. Zároveň budou probíhat pravidelné supervize tohoto týmu tak, aby 

byla zajištěna co nejlepší kvalita seminářů. 
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Semináře navíc zpestří výstup hosta-cizince, který již nějakou dobu v ČR žije a prošel podobnou zkušeností, 

jakou prochází účastníci kurzů. Dle zkušeností organizace Slovo 21 napomáhá sdílení vlastních zkušeností 

cizincům vyrovnat se s nastalou situací a případnými traumaty souvisejícími s celkovou a vynucenou změnou 

života. V rámci semináře bude promítán film „ČR – Váš nový domov“, který účastníky příjemnou formou 

seznámí s reáliemi ČR, zdejší kulturou, zvyky a tradicemi.  

Dle aktuálního počtu dospělých osob z cílové skupiny se očekává, že v rámci projektu bude prostřednictvím 

účasti na semináři podpořeno cca 360 držitelů mezinárodní ochrany. 

 

 

 

Podpořili nás: 

PROJEKT NOVÝ DOMOV V ČESKÉ REPUBLICE AMIF/15/04 JE FINANCOVÁN V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU 

AZYLOVÉHO, MIGRAČNÍHO A INTEGRAČNÍHO FONDU A ROZPOČTU MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. 
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Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků 

veřejné správy 
 

 

Projekt je od svého začátku zaměřen na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 

České republiky, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Dále byl 

projekt rozšířen o školení dalších pracovníků veřejné správy (např. příslušníků Policie ČR). Cílem projektu je 

zlepšení komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení 

efektivity práce daných zaměstnanců.  

 

 

 V rámci projektu se realizují dva druhy školení, úvodní a navazující. Školení se účastní zaměstnanci z různých 

pracovišť, kteří mají mimo jiné možnost obohatit se navzájem o své zkušenosti. Školení jsou vždy dvoudenní 

a probíhají na neutrální půdě, tedy mimo pracoviště účastníků kurzu s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné 

atmosféry. 

Oba typy školení jsou připravovány a realizovány zkušenými experty a lektory, kteří mají již dlouholetou praxi 

v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie. Mezi lektory se objevují také zástupci 

cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady.  

Obsahem úvodního typu školení je kombinace teorie a krátkých cvičení dotýkajících se problematiky migrace 

a integrace cizinců. Účastníci si osvojí základy interkulturní komunikace a dozví se o integračních projektech 

MV ČR. Součástí školení je i blok Křeslo pro hosta, do kterého se zapojují lektoři z řad cizinců a umožňují tak 

účastníkům jedinečný kontakt s danou menšinovou kulturou mimo pracovní prostředí.  

Školení navazujícího typu  obsahuje úvod do efektivních komunikačních technik a nácvik konkrétních 

problematických situací, ke kterým dochází v pracovním prostředí. Účastníci  prohlubují své znalosti v oblasti 

komunikace z prvního školení tréninkem aktivního naslouchání a aplikací komunikačních nástrojů jako je 
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povzbuzování, parafráze, objasňování, zrcadlení a já-výrok. Dále si procvičují práci s tlumočníkem, klientem, 

zprostředkovatelem a jak rozpoznat a čelit manipulaci. 

Pod vedením školitelů pracovníků OAMP 

a veřejné správy proběhlo také školení 

nových lektorů, kteří posléze absolvují 

náslechy a spolu-lektorování se 

zkušenějším lektorem a podávají zpětnou 

vazbu na proběhlé školení. Celý projekt 

tím získává vyšší kvalitu a flexibilitu 

časovou i personální. 

 

Zpětnou vazbu získáváme od účastníků 

pomocí vstupní diskuze a anonymního 

dotazníkového šetření po ukončení 

kurzu. Výsledky poukazují na jeho 

úspěšnost, zejména pokud jde o to, co jim školení přineslo. Dokládají to odpověďmi: zlepšení komunikace, 

empatie a asertivního chování, také větší pochopení a tolerance vůči klientům. Většina uvedla, že se změnil 

jejich postoj vůči cizincům obecně. Velké většině účastníků školení se líbila všechna témata. Za nejzajímavější 

považují debatu s hostem cizincem a práci s tlumočníkem. Účastníci odcházejí z kurzů spokojeni a dle úvodní 

diskuze na navazujícím školení můžeme říci, že si účastníci pamatují většinu informací z úvodního typu školení. 

Na konci účastnící chválili samotnou organizaci školení a práci a přístup lektorů.  

Tento projekt se osvědčil a plánujeme jej realizovat i v budoucnosti. Výsledkem projektu je zlepšení 

komunikačních a interkulturních dovednosti pracovníků OAMP, a tudíž i jejich vzájemná komunikace s cizinci 

z třetích států, což dosvědčuje i zpětná vazba od samotných účastníků. 
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Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy v číslech: 

 

11 školení (7 úvodních, 4 navazující) 

• 

110 účastníků 

• 

5 nově zaškolených lektorů 

 

 

 

Podpořili nás: 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ 

REPUBLIKY. 
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SLOVO - bulletin pro cizince a o cizincích 
 

Časopis „Slovo” s podtitulem "bulletin pro cizince a o cizincích" vydává Slovo 21 již od roku 2003. Slovo je 

výjimečným informačním zdrojem pro cizince a o cizincích v České republice, který má již dlouhou tradici 

a stále se rozšiřující okruh čtenářů. 

 

 

 

 V České republice přibývá cizinců, kteří mají trvalý pobyt a ovládají čím dál lépe český jazyk. Navíc jsou některé 

texty překládány na internetu partnery do cizích jazyků. Bulletin Slovo jim nabízí řadu informací o životě v ČR 

a české veřejnosti naopak o životě cizinců a jejich kultuře. 

Hlavní cílem projektu je poskytovat cizincům v ČR co nejvíce potřebných informací, které jim usnadní integraci. 

Pro cizince je rovněž ještě mnohem složitější než pro Čechy zorientovat se v množství předpisů a zákonů. Proto 

bulletin přináší novinky týkající se pobytu, zaměstnání, podnikání, vzdělávání a školství, sociálních věcí a dalších 

oblastí. Bulletin Slovo přispívá k lepšímu soužití mezi cizinci a Čechy, přibližuje českým občanům život a kulturu 

imigrantů formou rozhovorů a portrétů, ale i reportáží z kulturních akcí. 

V roce 2018 byla vydána čtyři čísla bulletinu Slovo v celkovém nákladu 16 000 kusů. Distribuoval se na více než 

pět set kontaktů, především neziskovým organizacím a integračním centrům pracujícím s cizinci, organizacím 

sdružující cizince, jednotlivcům z řad cizinců i majoritní společnosti, knihovnám, univerzitám a školám, 

novinářům, ambasádám, na pracoviště ministerstva vnitra a cizinecké policie a další instituce pracující s cizinci. 

Je dále propagován i na sociálních sítích. Do jeho přípravy a psaní článků jsou zapojeni i samotní cizinci.  
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Podpořili nás: 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ 

REPUBLIKY. 
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Inspirace pro inkluzi na pražských školách 
 
Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na 
vybraných základních a středních školách v Praze a podpořit rozvoj sociálních a občanských dovedností 
u 2 000 žáků a 140 pedagogů. 
 

 
 
 Projekt byl zaměřen na podporu proinkluzivního prostředí na vybraných základních a středních školách v Praze 
a v roce 2018 proběhly následující aktivity: 
 
 
Příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách:  
 
Aktivita pod názvem „Malá škola inkluze“ byla určena pro pedagogy ze základních a středních škol v Praze 
s cílem jejich školení v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách. Školení obsahovalo jak teoretickou, tak 
i praktickou část práce se simulovanou třídou složenou ze žáků s různými vzdělávacími potřebami.  Pražští 
pedagogové měli příležitost dozvědět se o následujících tématech: inkluze, individualizace ve výuce, integrace 
obsahu učiva, způsoby efektivního řízení, příklady dobré praxe a další metody inkluzivního vzdělávání (vědomé 
učení (se) – metoda instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feursteina a hodnotové vzdělávání 
sestry Cyril Mooney atd.).  
 
V roce 2018 proběhla tato školení pro následující školy: 1. Slovanské gymnázium, ZŠ Grafická, SŠ managementu 
a práva a Gymnázium Evolution. Školení se zúčastnilo 78 pedagogických pracovníků. Po absolvování Malé školy 
inkluze probíhaly na školách ukázkové / pilotní hodiny a supervize, kterých se zúčastnilo 14 pedagogů a 200 
studentů.  
 
Celkem se od začátku projektu do aktivity zapojilo 118 pedagogických pracovníků a 200 studentů. 
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Výstupem této aktivity je Metodika inspirace pro inkluzi, která zahrnuje výstupy a ucelené shrnutí poznatků, 
zkušeností a závěrů získaných v průběhu celého projektu. Metodika obsahuje následující témata: Co je 
inkluzivní vzdělávání, Přístupy k různorodosti žáků ve školách, Principy inkluzivního vzdělávání, Rovné 
příležitosti pro vzdělávání, Metody a formy práce, Hodnocení žáků, Klima školy, Řízení školy, Inkluze obsahu 
učiva, Metody a formy práce ve třídách, Role učitele, Inkluze obsahu učiva, Příklady inkluzivního vzdělávání 
v jednotlivých předmětech, Metody a formy práce ve třídách a další. 

Metodika byla vytištěna v tiráži 500 ks a bude užitečným pomocníkem ředitelům škol a pedagogům při 
implementaci inkluzivního vzdělávání coby vzdělávání nejen vysoce kvalitního, ale také odpovídajícího 
potřebám dnešního rychle se proměňujícího světa a potřebám společnosti. 

Elektronická verze brožury je ke stažení na stránkách www.slovo21.cz. 
 
 
Multikulturní výchova (MKV) na pražských základních a středních školách: 
 
Další z aktivit projektu byla realizace přednášek multikulturní výchovy na pražských školách, které jsou určeny 
pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jednalo se o lekce s cizineckou tématikou: 
Ostrov, Rodina Odvedle, Cesty romské hudby, Díky, že se ptáte 
a představení Divadla utlačovaných. 
 
Přednášky vedla lektorská dvojice, která byla vždy tvořena jedním Čechem a druhým lektorem byl cizinec nebo 
Rom, záleželo na tématu přednášky. Jedna přednáška trvala 90 minut (dvě vyučovací hodiny). 
 
V roce 2018 bylo realizováno 54 přednášek na 16 školách, kterých se zúčastnilo 1359 žáků/studentů a 62 
pedagogů. Celkem se od začátku projektu do aktivity zapojilo 26 pražských škol, kde se konalo 91 přednášek, 
kterých se zúčastnilo 2035 žáků/studentů a 106 pedagogů. 
 
Výstupem této aktivity je Metodika multikulturní výchovy, která detailně popisuje všechny možnosti struktury 
jednotlivých lekcí MKV včetně divadla utlačovaných. Obsahuje rozpracovaná témata: O projektu, Odbornost, 
Metoda výuky, Ohled na tři pilíře, Jak pracovat s materiálem, Ostrov, Rodina Odvedle, Cesty romské hudby, 
Díky, že se ptáte, Divadlo utlačovaných a další. 
 
Metodika byla vytištěna v tiráži 500 ks a její součástí je DVD obsahující 4 výše uvedené dokumenty. Tento 
metodický materiál budou moci pedagogové využívat k výuce na svých školách i po skončení projektu. 
 
Elektronická verze brožury je ke stažení na stránkách www.slovo21.cz. 
 
 

http://www.slovo21.cz/
http://www.slovo21.cz/
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Dotazníkové šetření: 
 
V rámci přednášek MKV probíhalo dotazníkové šetření, které vyplňovali pedagogové a žáci/studenti. Dotazníky 
se skládaly ze dvou částí, tj. před začátkem lekce a po skončení přednášky. Účastníci tím hodnotili dopad lekcí, 
jejich úspěšnost a své názory.  
 
Celkem od začátku projektu bylo zajištěno 1993 dotazníků od žáků/studentů a 91 dotazníků od pedagogů. 
Výsledky dotazníkového šetření jsou detailně zpracovány v evaluaci, která je součástí Metodiky multikulturní 
výchovy.  
 
 
Seminář „Úvod do inkluze – Co nás čeká?“: 
 
Tato aktivita byla realizována v roce 2017 a zúčastnilo se jí celkem 37 ředitelů a vedoucích pracovníků 
pražských základních a středních škol. Účastníkům byly poskytnuty informace o projektu "Inspirace pro inkluzi 
na pražských školách" o novém pojetí inkluzivního vzdělávání. Cílem bylo podat informace o legislativních 
změnách z oblasti inkluzivního vzdělávání a prezentovat příklady dobré praxe s možností zapojení do dalších 
projektových aktivit.  
 
 
 

Podpořili nás: 
 

PROJEKT INSPIRACE PRO INKLUZI NA PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. 
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Pacemaking - vzdělávání a zaměstnávání: nové výzvy a příležitosti 
 

Projekt Pacemaking the education & employment: answers to new challenges and opportunities měl za cíl 

vytvořit kurikulum pro nově vznikající pracovní pozici, která propojí vzdělávání s trhem práce. Záměrem 

tohoto propojení je, aby se dosáhlo větší zaměstnanosti a to u menšin jako jsou Romové a migranti. 

 

 

 Projekt probíhal v rámci evropského programu Erasmus+ a Slovo 21, z. s., se stalo partnerem projektu v roce 

2016. Hlavním koordinátorem bylo Pučko otvoreno učiliště Koprivnica z Chorvatska. Partneři z Chorvatska, 

České republiky, Velké Británie, Polska, Itálie a Litvy sestavili metodiku, která má za cíl pomoci při vytváření 

nově vznikající pracovní pozice, kterou žádná z partnerských zemí v době trvání projektu ještě neměla. 

Koordinátor zaměstnanosti a vzdělání bude propojovat zaměstnavatele, nezaměstnané a vzdělávací instituce, 

aby se vzdělávání dospělých co nejdříve usměrnilo ke skutečným potřebám zaměstnavatelů. 

Realizace projektu probíhala pomocí tři klíčových aktivit: první z nich bylo již zmíněné vytvoření metodiky 

skládající se ze čtyř modulů, které vytvářeli přímo partneři projektu. Další aktivitou byla příprava učitelů na 

základě navržených osnov, výroba učebních materiálů dle standardů andragogiky a také výzkum a analýza 

pokroku a kvality projektu. Poslední aktivitou bylo hodnocení a propagace prostřednictvím oznámení 

v tištěných a elektronických mediích a realizace závěrečných konferencí, které se odehrály ve všech 

partnerských státech. 

Komunikace mezi partnery probíhala prostřednictvím emailů a video konferencí, které se konaly minimálně 

jedenkrát měsíčně.  Dále se také partneři potkali na pěti transnacionálních setkáních. První proběhlo v říjnu 

2016 v Chorvatsku, kde se koordinátoři a partneři seznámili, probrali problematiku spojenou s cílem projektu 

a dohodli se, jak budou spolupracovat. Druhé transnacionální setkání proběhlo v Polsku ve městě Lodž, jehož 
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hlavní náplní bylo doladit 1. modul vznikající metodiky, který je o modelech vzdělávání dospělých. Třetí setkání 

partnerů a koordinátorů projektu bylo v květnu 2017 v Liverpoolu ve Velké Británii, kde se projednával 

2. modul metodiky, který je o moderních komunikačních technologiích. Čtvrté setkání se konalo v České 

republice na konci září 2017. Ústředním tématem tohoto setkání byl 3. modul zaměřený na management 

lidských zdrojů. Poslední páté setkání proběhlo v lednu 2018 v Itálii. Náplní tohoto setkání byl 4. modul 

metodiky, který je o interkulturních kompetencích. 

  

 

Webová stránka projektu: http://www.p-ee.eu/ 

 

Koordinátor projektu: 

Pučko otvoreno učilište Koprivnica – Chorvatsko 

 

 

Partneři projektu: 

Spolecna Akademia Nauk (SAN), soukromá vysoká škola -  Polsko, Lodž 

Fakulta pedagogických věd – Chorvatsko, Osjek 

Infor Elea, italské konsorcium 250 veřejných a soukromých institucí a hospodářských partnerů 

Slovo 21, z. s., nevládní nezisková organizace – Česká republika, Praha 

MBM Training and Development Center LTD, mezinárodní společnost z Velké Británie, Bristol 

Vilnius „Židinio“, gymnázium pro dospělé z Litvy 

 

 

 

Podpořili nás: 

 

TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY PROGRAMU ERASMUS+ EVROPSKÉ UNIE. 

 

http://www.p-ee.eu/
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Výroční finanční zpráva 2018 
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Kontakt 
 

Slovo 21, z. s. 

Štěpánská 1, 

120 00 Praha 2 

Tel.: 222 518 554 

e-mail: slovo21@centrum.cz, manushe@centrum.cz 

www.slovo21.cz, www.khamoro.cz, www.dzadureder.cz, www.vitejtevcr.cz 

 

 


