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Ohlédnutí za rokem 2019 

Vážení přátelé a příznivci, 

 

máme za sebou další rok společné práce.   

  Naším cílem bylo i v roce 2019 podpořit ty, kteří to nejvíce potřebují, a to jak v oblasti integrace 

Romů, tak v oblasti integrace cizinců. Snažili jsme se naslouchat lidem, kteří z důvodu rasy, etnicity, 

původu nebo sociální situace patří mezi nejvíce ohrožené v české společnosti, umožnit jim aby sami 

definovali své potřeby a prosazovali své zájmy. Naší filozofií zůstal princip, dle kterého každý člověk 

má právo na to být respektován a mít možnost přemýšlet a rozhodovat o svém současném a 

budoucím životě, a to jako rovnocenný aktér ve společnosti.  

 Skrze realizaci různých aktivit jsme chtěli poukázat na to, že diverzita je pro nás jako jednotlivce a 

naši společnost obohacující a ne rozdělující. Věříme, že se nám to do velké míry povedlo, i když jsme 

naráželi na různé překážky, především finančního charakteru.  

 Na co jsme určitě hrdí je získané ocenění EFFE label – evropská známka kvality, kterou získal festival 

Khamoro pro roky 2019 – 2020, jako jeden z významných evropských uměleckých festivalů majících 

sociální přesah a podporujících mezikulturní dialog.  

Hodnotit sebe samé není jednoduché, a proto na následujících řádcích výroční zprávy naleznete fakta 

a informace, které mluví za naši odvedenou práci v minulém roce. 

 

Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kteří nás podporujete a věříte tomu, co děláme. 

 

 

Jelena Silajdžić, ředitelka a tým Slovo 21, z. s.  
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Světový romský festival KHAMORO 

 

 

21. ročník Světového romského festivalu Khamoro 2019 proběhl ve dnech 26. 5. - 1. 6. 2019 v Praze 

pod záštitou tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka a primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba 

a opět přinesl do Prahy bohatý kulturní program. Cílem festivalu, po více než 20 let jeho existence, 

bylo prezentovat profesionální romskou kulturu a umění široké i odborné veřejnosti, podpořit 

romské umělce a přispět ke zviditelnění, zachování a rozvoji romské kultury. Festival se snaží 

vytvořit bezpečný, příjemný a inspirativní prostor, ve kterém se mohou lidé společně potkávat, 

poznávat a bavit bez ohledu na barvu pleti, původ, orientaci, pohlaví, věk a další v naší 

společnosti (bohužel často) rozlišující a rozdělující faktory apod. Festival se snaží každý rok do 

Prahy přinést to nejlepší z české a zahraniční romské kultury a poukázat na její barvitost a 

rozmanitost.  

 

V rámci festivalového týdne v roce 2019 proběhlo celkem 7 

večerních koncertů, na kterých diváci mohli zhlédnout 13 

hudebních skupin z různých zemí Evropy.  

Zahajovací koncert se poprvé konal v prostorách Kasáren 

Karlín a vystoupily na něm 3 hudební uskupení z ČR a 

Slovenska – kapela funky zpěváka Igora Kmeťa ml. ze 
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Slovenska, nadějná šestičlenná kapela Lače Manuša (ČR) a energická osmičlenná rompopová kapela 

z jižních Čech - Gipsy Suno. 

V průběhu následujících dnů festivalového týdne pak 

proběhly 2 koncerty Gypsy Jazzu v Jazz Docku. 

Vystoupila hudební skupina Gismo Graf z Německa, 

která je charakteristická tím, že osvěžuje klasický gypsy 

jazz jeho spojením s žánry jako je například bossa nova, 

pop či swing. Druhou vystupující kapelou byli Hot Club 

d‘Europe z Nizozemí a Finska držící se poctivé gypsy 

jazzové tradice. 

Unikátní akcí byl koncert klasické hudby v Jeruzalémské synagoze realizovaný ve spolupráci 

s Židovskou obcí, na které se představil desetičlenný komorní orchestr Romale Camerata, jehož 

koncertním mistrem byl houslový virtuóz Ivan Herák a účinkovali v něm studenti pražské 

Mezinárodní konzervatoře. 

Ke konci týdne proběhly 2 koncerty tradiční romské hudby v La Fabrice, na  kterých vystoupila 

Cimbálová kapela Ivana Heráka (ČR), tamburový 

orchestr ze Srbska NS Begeš a maďarská kapela 

Romengo s hostem Juanem De Leridou ze Španělska 

V rámci pátečního koncertu vystoupil soubor španělských 

flamencových tanečníků, zpěváků a muzikantů s 

pracovním názvem 3000…DeSCencias z Andalusie, 

energičtí Ehali Cygane z Ruska, jejíž hudebníci a 

tanečníci pochází z dynastií ruských romských umělců. Vyvrcholením večera bylo vystoupení 

světoznámé dvanáctičlenné rumunské kapely Fanfare Ciocarlia.  

Na závěrečném galakoncertu v klubu SaSaZu, jako tradičně, znovu vystoupily všechny festivalové 

kapely reprezentující tradiční romskou hudbu. Akci uvedl primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk 

Hřib. Speciálním hostem byl David Kraus & Gypsy Brothers (ČR). 

 

V rámci doprovodného programu proběhly 4 výstavy, 3 divadelní představení, 2 literární akce, 

tradiční defilé účinkujících centrem Prahy, dětský den Khamororo v parku Portheimka a třetí 

ročník fotbalového turnaje na ZŠ Cimburkova. 

Jedna z výstav a kulturního večera byla věnována zesnulé historičce umění, etnografce, socioložce a 

fotografce Evě Davidové, která se více než 60 let systematicky věnovala kultuře a tradicím Romů 

v Čechách, na Moravě a na Slovensku. V Americkém centru byla zveřejněna fotografická výstava 
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„Neviditelná síla“ zachycující romské ženy v různých 

každodenních situacích s cílem poukázat na tyto ženy jako silné 

osobnosti, jejichž schopnosti a dovednosti jsou často přehlíženy. 

V Galerii Novoměstské radnice proběhla ve spolupráci s 

Muzeem romské kultury výstava černobílých fotografií 

zesnulého romského fotografa Andreje Pešty nazvaná „Mire 

sveti“. V Kampusu Hybernská byla představena výstava 

černobílých fotografií mladé romské aktivistky a fotografky 

Věry Horváthové s názvem „Baví mě být“. 

Z divadelních představení byla odehrána hra divadla 

utlačovaných pod vedením režiséra Davida Tišera s názvem 

Kaj miro than/Kde je mé místo, divadelní představení stejného režiséra pro děti z pražských 

základních škol s názvem „Čirikloro, aneb co říká ptáček“ a představení režisérky Hany Kofránkové 

s názvem „Šunen Romale“, nebo-li „Poslyšte, Romové“, kterou uvedlo pražské divadlo Viola. 

Z literárních akcí proběhlo, ve spolupráci s Městskou knihovnou 

Praha, autorské čtení romských spisovatelů klubu Paramisara a 

vyprávění životních příběhů Romů (tzv. storytelling) kolem 

ohně pod širým nebem. 

Nechybělo ani každoročně pořádané defilé – průvod skládající se 

z cca 300 umělců, tanečních souborů, vlajkonošů a dalších 

účastníků, kteří prošli a protančili centrem Prahy. 

Dětský den Khamororo tradičně konaný v parku Portheimka na 

Praze 5 opět přivítal hojný počet návštěvníků. Na pódiu byl opět 

dán prostor mladým romským a neromským talentům. V parku byl 

připraven další pestrý kulturní program pro celé rodiny. 

V poslední den festivalu se uskutečnil třetí ročník fotbalového 

turnaje s názvem „Pojďme hrát fotbal!“ na ZŠ Cimburkova na 

Praze 3. Do turnaje se zapojily děti z pražských základních škol. 

Záštitu nad fotbalovým turnajem převzala Městská část Praha 3.  
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V rámci odborného kulturního programu se ve spolupráci s Fakultou 

humanitních studií Univerzity Karlovy uskutečnilo dvoudenní 

Mezinárodní kolokvium vedené Doc. PhDr. Zuzanou Jurkovou, Ph.D. s 

názvem „Hudba, menšiny a paměť“ určené pro české i zahraniční 

studenty VŠ a týdenní škola o romské hudbě pro české a zahraniční 

studenty. Dále proběhlo týdenní školení kulturního managementu 

Khamoro sdílí zkušenosti určené pro mladé Romy z celé ČR se zájmem 

učit se od největšího festivalu romské kultury jak kvalitně pořádat 

kulturní akce a tradiční Khamoro Kher – speciálně připravený 3denní program pro 18 dětí 

z dětských domovů. 

Jako každý rok, i letos proběhla rozsáhlá tištěná a mediální kampaň ve spolupráci s českými i 

zahraničními médii a prostřednictvím sociálních sítí. Úkolem kampaně bylo nejen přitáhnout diváky, 

ale také poukázat na postavení a význam romské kultury ve společnosti. Česká televize byla stejně 

jako v minulých letech hlavním mediálním partnerem festivalu a vytvořila dokument o Khamoru 

2019, který měl premiéru 8. dubna 2020 (ke zhlédnutí online na ČT Art).  

 

Je nám též poctou zmínit, že festival Khamoro získal v roce 2019 prestižní evropskou značku kvality 

pro festivaly tzv. EFFE Label, pro jejíž získání musí festival splňovat velké nároky na kvalitu a 

dokázat, že je zakotven v evropské umělecké a kulturní i sociální realitě. Festival následně získal 

ocenění „EFFE Awards“ jako jeden z 24 nejlepších evropských uměleckých festivalů pro roky 2019-

2020. 

 

Festivalu Khamoro se v roce 2019 zúčastnilo odhadem 9 - 10 000 lidí. 

Khamoro 2019 v číslech 

7 večerních koncertů, 13 hudebních skupin 

12 aktivit doprovodného programu 

4 neveřejné odborné aktivity 

350 účinkujících 

přibližně 9-10 000 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 

Naše moto: „Edukace, sebevědomí, emancipace“ 

 

Manushe je název romské ženské skupiny, která je již 19 let nedílnou součástí 

organizace Slovo 21.  V rámci skupiny Manushe se dlouhodobě zabýváme emancipací a 

postavením romských žen ve společnosti. Členkami skupiny Manushe jsou z velké části romské 

ženy, ale i několik členů - mužů, kteří ženy podporují v osobnostním růstu. Doposud realizované 

projekty skupiny Manushe byly zaměřeny na posílení schopnosti romských žen vyjádřit své 

potřeby a požadavky, na zlepšení životních podmínek žen apod. Nabytými zkušenostmi tak tyto 

ženy obohatily nejen samy sebe, ale také tyto 

zkušenosti předávaly dalším romským ženám 

ve svých komunitách a někdy i celým 

romským komunitám. Skupina Manushe je 

členskou organizací České ženské lobby a 

Evropské ženské lobby. 

 

V roce 2019 jsme bohužel museli velkou část aktivit skupiny zúžit, nebo zcela vypustit z důvodu 

nedostatku finančních prostředků. O to více času však zbylo romským ženám ze skupiny Manushe 

pro transformaci, plánování a vytýčení si nových cílů, kterých by chtěly během následujících 2 let 

dosáhnout. Ženy si stanovily následující cíle, na kterých momentálně pracují: 

 Motivace a aktivizace romských dívek „Manushe junior“ - v druhé polovině roku 2019 jsme 

založili skupiny „Manushe junior“. V nich cílíme na romské dívky ve věku 14 – 18 let. 

Snažíme se jim zprostředkovat potřebné přednášky a workshopy, které budou zajímavé právě 

pro dívky této věkové kategorie. Chceme také, aby si tyto dívky samy vyzkoušely plánování a 

realizaci akcí, které si předem určí, převzaly zodpovědnost za sebe a své aktivity a činnosti a 

viděly výsledky své práce. Naším cílem je motivovat mladé romské ženy, aktivizovat je a 

„starší“ členky skupiny Manushe pasovat do role mentorek. Pilotní projekt Manushe junior, 

který je podporován z Bader Philanthropies, potrvá až do roku 2021. 

 Komunitní organizování – v roce 2019 započaly přípravy pro projekt, jehož cílem je 

aktivizovat romské komunity prostřednictvím členek Manushe skupiny tak, aby si lidé 

z komunit dokázali sami stanovit cíl/problém, navrhli jeho řešení a sami se na řešení 

problému podíleli.  Tyto aktivity budou probíhat během roku 2020 a zapojíme do nich 7 

lokalit/měst v ČR. 
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 Propojování romské ženské skupiny Manushe s dalšími ženskými organizacemi – romská 

ženská skupina Manushe se společně s organizací SIMI stala v roce 2019 partnerem v projektu, 

který řídí Česká ženská lobby pod názvem Invisible power (Neviditelná síla). Společně se 

budeme snažit o zařazení témat týkající se romských žen a migrantek do pracovních skupin, 

které Česká ženská lobby řídí. Romské ženy budou mít samy příležitost se aktivně zapojit do 

pracovních skupin České ženské lobby, spolupracovat na stínové zprávě apod. Budeme 

pořádat veřejné akce, do jejichž organizace se zapojí ženy Romky a migrantky a opětovně 

představíme stejnojmennou výstavu fotografií Invisible power, kterou Manushe vytvořily již 

v roce 2017/2018.  

Manushe v číslech 

vznik 3 skupin Manushe junior (Bruntál, Písek, Náchod) 

celkem 30 dívek zapojených ve skupinách Manushe junior 

počátek spolupráce v rámci dvou nových projektů 

Partneři 

 

 

 

 

Podpořili nás 
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PR Ženy 

Po dobu dvou let se Slovo 21 stalo garantem a zároveň partnerem organizace Romodrom, o. p. s. 

v projektu s názvem PR Ženy. Naším společným cílem bylo proškolit a motivovat celkem 20 

romských žen tak, aby stoupla jejich hodnota na trhu 

práce. V prvním i druhém roce jsme založili skupiny žen 

v celkovém počtu deseti žen, které se pravidelně 1 – 2x 

týdně scházely. Na pravidelných setkáních byl přítomen 

kouč, který ženy mentoroval a jednotlivě každé ženě 

nastavoval její pracovní i osobní cíl a způsob jeho 

dosažení. V projektu jsme také neopomněli témata jako 

finanční gramotnost, psychologické poradenství, 

sebemotivační aktivity, nácvik měkkých dovedností, ale také na genderová témata nebo podporu 

sebevědomí. Projekt byl zdárně zakončen minikonferencí a předáním certifikátů v únoru 2020. 

Partneři 

 

 

 

 

Podpořili nás 
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Romani Design 

Projekt „Moderní identita Romů v zemích Visegrádské čtyřky (Modern Roma identity in the 

Visegrad region) realizovaný ve spolupráci s romskými módními návrhářkami sestrami 

Vargovými z Maďarska, započal v roce 2019. Jeho cílem je přispět ke snížení negativního vnímání 

a stereotypů vůči Romům a nahradit negativní příběhy o Romech, „jinými“ autentickými příběhy 

ze strany samotných Romů - příběhy, které prezentují bohatství a rozmanitost romské kultury 

prostřednictvím módy a designu jako mocných nástrojů vedoucích k „boření“ stereotypů. Projekt 

chce zároveň prostřednictvím realizovaných aktivit posílit sebedůvěru Romů a zvýšit znalosti o 

jejich kultuře, opět se zaměřením na módu a design. Aktivitami projektu jsou např. kulturní 

workshopy, módní přehlídky, výstavy zachycující romskou módu apod.  

 

V roce 2019 jsme v rámci projektu uskutečnili první workshop na téma „Romové a móda druhé 

poloviny minulého století“. Workshop se konal v Praze a zúčastnilo se jej 12 romských žen. Součástí 

workshopu bylo vyprávění účastnic o romských tradicích a oblékání, módě druhé poloviny 20. 

století. Účastnice přinesly ze svých domovů fotografie a kusy oblečení. Následoval kreativní 

workshop, kdy ženy za použití látek vytvořily na malých modelech oděvy dle svých představ. 

 

 „Romové si nevytvářeli vlastní oděvy. Základní oděvní součástky získávali odjinud, 

či si je nechávali šít podle svých představ. Trvale usazení Romové jako byli maďarští, 

slovenští a Romové z Čech a Moravy byli hodně ovlivňováni módou většinové 

společnosti. Jejich oděv se lišil jen málo. Jinak je to však u Romů olašských, kteří do 

roku 1959 žili kočovných způsobem života, a tedy byli i izolovanější od okolních 

vlivů. Avšak i po jejich trvalém usazení (komunistická vláda Československa – únor 

1959) si „jinakost oděvů“(barvy, zlaté ozdoby) uchovali dodnes.“  Z poznámek 

lektorky doprovázené ukázkami fotografií z různých knih, publikací a 

fotkami účastnic. 

Partneři 
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Podpořili nás 
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Dža dureder (Pokračuj) 

Projekt s názvem „Dža dureder 2019“ je pokračováním vzdělávacích projektů, jež realizujeme od 

roku 2004 formou bezplatného doučování a přípravy na přijímací zkoušky pro romské žáky. 

Projekt Dža dureder v roce 2019 byl zaměřen na doučování žáků 1. – 9. tříd základních škol, ve 

spolupráci se školami, lektory a rodiči žáků z Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého a 

Pardubického kraje. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zamezit předčasnému opouštění 

základního vzdělávání, motivovat žáky k dosahování lepších studijních výsledků, vytvořit 

fungující vzájemnou spolupráci mezi školou, rodiči, žáky a lektory skrze společné setkávání a 

tutoring, podpořit žáky 9. tříd ve studiu na středních školách.  

 

Celoročně probíhalo skupinové a individuální doučování 

z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, fyziky a chemie. 

Skupinové doučování lektorovali učitelé ZŠ Petrin v Bruntále, ZŠ 

Grafická, ZŠ Cimburkova, ZŠ Palmovka v Praze a konalo se 

v prostorách škol. Individuální doučování proběhlo pod vedením 

zkušených lektorů, se kterými spolupracujeme na projektech 

doučování dlouhodobě. Individuální doučování probíhalo 

v rodinách žáků a také v prostorách neziskových organizací, např. 

v Romea, o.p.s., 

Romano Jasnica, z. s. 

Sociálně slabým žákům byly zakoupeny studijní 

pomůcky a školní potřeby. Na konci projektu jsme 

evidovali celkem 97 žáků, kteří navštívili kurzy 

doučování. V prvním pololetí si 84,80% doučovaných 

žáků zlepšilo či udrželo známku, ve druhém pololetí 

pak 78,30% doučovaných žáků. 

 

V rámci pravidelného doučování se 4 žákyně 9. tříd z Trmic připravovaly i na přijímací zkoušky 

z anglického jazyka, které úspěšně zvládly a byly přijaté ke studiu na SŠ s maturitou (SŠ hotelová, SŠ 

pedagogická, 2 žákyně na SŠ sociální). 

 

Cílem projektu také bylo odstranit komunikační problémy nebo alespoň zlepšit vzájemnou 

komunikaci mezi školou a rodiči, jejichž žáci byli podpořeni projektem Dža Dureder 2019. Abychom 
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pozitivně motivovali romské rodiče ke vzdělávání žáků, tak 

jsme přizvali na setkání v Bruntále romské vysokoškoláky, a 

to studenta farmakologie a psychologie z Univerzity 

Palackého v Olomouci. Tématem všech společných setkání 

byla především podpora žáků ve vzdělávacím procesu, 

výběr SŠ a budoucího povolání, uplatnění se na trhu práce, 

ale také příčiny neúspěchů žáků ve škole a jejich možné 

řešení či zlepšení.  V Praze jsme sjednali individuální 

setkání ve 2 rodinách s romským absolventem VŠ. Ten s rodinami žákyň konzultoval možnosti a 

výběr studijního oboru a SŠ pro jejich děti.  

Dža Dureder v číslech 

97 žáků prošlo doučováním 

31 lektorů zapojeno do doučování a přípravy na přijímací zkoušky na SŠ 

proběhlo 41 kurzů (15 individuálních, 26 skupinových) 

odučeno 1 352 hodin 

35 rodičů, 28 žáků a 11 učitelů se zúčastnilo 5 společných setkání 

Podpořili nás 

 

 

 

 

 

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy „Podpora integrace romské menšiny“. 
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Baruv Fellowship Program 

Účelem projektu Baruv Fellowship Program financovaného Velvyslanectvím Spojených 

států amerických 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. 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 jim tak může pomoci lépe se uplatnit na trhu práce. 

 

V roce 2019/2020 se projektu zúčastnilo 5 studentů, kteří našli uplatnění na Velvyslanectví Spojených 

států amerických, na Magistrátu hlavního města Prahy, na Magistrátu města Ostravy, v nemocnici 

Chomutov a ve firmě Bajger s.r.o. Každý ze stážistů měl v rámci projektu také možnost docházet na 

speciální vzdělávací či kvalifikační kurzy, které finančně podporuje nadace Bader Philanthropies, Inc. 

Stážisti se v roce 2019 zúčastnili 5 různých kurzů (např. především jazykové kurzy, ale také např. 

kurz focení atd.). 

 

A co o stáži řekla naše stážistka Martina? 

„Skvělé je, že stáž je placená. Věnuji jí 33 hodin měsíčně, což je pro mě 

při studiu ideální. Pracuji na oddělení národnostních menšin, kde spolu 

s romskou koordinátorkou pomáháme Romům v kontaktu s úřadem. 

Věnuji se mimo jiné  pomoci s granty a administrativou. Práce na 

Magistrátu mě hodně naučila o práci s lidmi, podívám se díky ní také 

na zajímavá místa, jako je Úřad vlády, Dům národnostních menšin 

nebo  různá zasedání. Také se dozvím o akcích, které pořádají nejen 

Romové, například o různých multikulturních festivalech. Moc ráda 

bych v této práci pokračovala i po skončení programu, protože je 

zábavná a navíc dává smysl.“  

Baruv Fellowship Program v číslech 

5 romských vysokoškolských studentů 

9 měsíců stáže 
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5 speciálních vzdělávacích a/či kvalifikačních kurzů 

Podpořili nás 
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Khamoro sdílí zkušenosti 

Cílem projektu „Khamoro sdílí zkušenosti“ je přenést znalosti a dovednosti na mladé 

nadějné Romy v oblasti kulturního managementu, a to prostřednictvím teoretických 

přednášek a účastí na produkci romských kulturních akcí po celé České republice. 

Podporou profesionalizace účastníků programu chceme formovat budoucí produkční a 

podpořit tak i profesionalizaci romských kulturních akcí. 

 

Během roku 2019 se do programu Khamoro sdílí zkušenosti zapojilo 6 účastníků.  

3 účastníci absolvovali kulturní výcvik už v předchozím roce a 3 účastníci se programu 

v roce 2019 zúčastnili poprvé.  

 

 

Aktivity byly navázány na Světový romský festival Khamoro. Skupina mladých Romů 

absolvovala týdenní intenzivní výcvik pod vedením Davida Tišera. Výcvik byl koncipován 

tak, že v dopoledních hodinách se skupina věnovala teoretické části kulturního výcviku a 

workshopům. V odpoledních a večerních hodinách se účastníci programu zapojili do praxe a 

to na šesti akcích festivalu Khamoro, jako byl například večer storytellingu u otevřeného 

ohně (viz fotografie výše) za účasti členů klubu spisovatelů Paramisara. Účastníci měli 
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možnost zaměřit se na určitou oblast produkčních aktivit, kterým se chtějí v budoucnu 

věnovat. Jeden z párů se tedy věnoval oblasti PR, další z párů se zaměřil na výstavy a třetí 

pár se zaměřil na realizaci koncertů a kulturního programu pro děti. Díky nápadu loňských 

účastníků projektu proběhl v rámci Khamora opět večer u ohně s vyprávěním (tzv. 

storytelling) členů klubu romských spisovatelů Paramisara. Během roku se pak účastníci 

programu zapojili také do produkce dalších akcí, jako jsou např. Oslavy Mezinárodního dne 

Romů a Ara Fest. Tyto dvě akce pořádala organizace Ara Art, z. s. Dále se účastníci zapojili 

do příprav Oslav Mezinárodního dne romského jazyka, které proběhly v 6 městech ČR. Nad 

rámec aktivit se účastníci zapojili, nebo sami zorganizovali akce ve městech, ve kterých žijí. 

Khamoro sdílí zkušenosti v číslech 

6 účastníků prošlo kulturním výcvikem 

6 dní intenzivního tréninku 

Účastníci se podíleli na produkci 17 akcí po celé ČR 

Podpořili nás 
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Gavoro 

Od roku 2019 realizujeme projekt GAVORO (VESNIČKA), jehož cílem je podpořit 

profesionalizaci romských spisovatelů prostřednictvím kontinuální a systematické 

podpory jejich tvorby (především v romském jazyce) a zároveň zvýšit povědomí široké 

veřejnosti o romské literatuře. O účast v projektu byl veliký zájem a podařilo se realizovat 

více aktivit, než kolik bylo původně plánováno. Romští autoři se během roku 2019 aktivně 

věnovali psaní a my jsme se snažili jejich tvorbu kvalitně prezentovat publiku (žáci, 

studenti, učitelé, veřejnost – cca 700 diváků).  

 

 

 

Na počátku roku vznikl klub romských spisovatelů Paramisara (vypravěči), jehož členové 

tvoří romští spisovatelé z celé České republiky. Klub čítá 21 stálých členů. Během roku 2019 

proběhla 3 setkání klubu, na kterých měli autoři možnost se vzájemně poznat, diskutovat, 

sdílet znalosti, zkušenosti a nápady, identifikovat své potřeby a následně připravovat a 

implementovat individuální i společné aktivity na podporu své tvorby. Klub Paramisara 

spolupracoval s knihovnami, kulturními institucemi a organizacemi.  
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Na základě potřeb definovaných romskými autory proběhly 4 kreativní workshopy, 

konkrétně kreativní workshop o psaní recenzí, 2 workshopy tvůrčího psaní vedené 

expertkou na romskou literaturu Karolínou Ryvolovou, která je i hlavní expertkou projektu a 

kreativní workshop storytellingu s lektorkou Tajanou Gašparovič. 

V průběhu roku dále proběhlo 15 veřejných akcí formou prezentací romské literatury a 

z toho jedna obzvlášť důležitá se uskutečnila v rámci největšího knižního veletrhu v ČR 

,,Svět knihy“. Prezentace prózy a poezie proběhly za účasti autorů v různých formách a to: 

autorská čtení, storytelling, živé knihovny, přednášky, divadelní představení apod. 

Součástí projektu je i tvorba monografie o romské literatuře, která nese pracovní název       

,,70 let literatury Romů v Čechách“, jejíž autorkou je Karolína Ryvolová. V roce 2019 vznikla 

základní struktura monografie a v současné době (05/2020) probíhá badatelská práce, sbírají 

se informace z archivů a od pamětníků. Pro badatelské účely byla navázána spolupráce např. 

s archivem Muzea romské kultury v Brně, Moravským zemským archivem v Brně, Národní 

knihovnou ČR, s Katedrou středoevropských studií – oborem Romistiky na FF UK atd. 

Monografie o cca 200 stránkách bude vydaná v roce 2020 v českém jazyce s anotací v 

romském a anglickém jazyce.  

Gavoro v číslech 

21 stálých členů klubu romských spisovatelů Paramisara 

3 setkání klubu a 4 kreativní workshopy 

15 veřejných akcí pro cca 700 diváků 

tvorba monografie o romské literatuře 

6 zapojených expertů na romskou literaturu vč. 2 romských expertek 

6 spolupracujících neziskových organizací 

10 spolupracujících kulturních organizací a institucí 
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Podpořili nás 

 

  

 

 

 

  



23 
 

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 Romové se mají 

aktivně participovat na veřejném dění.  

 

Prostřednictvím projektových aktivit usilujeme o zlepšení politik jak na evropské úrovni, tak na 

národní úrovni. Vytváříme výzkumy a analýzy na základě faktů a informací sesbíraných přímo od 

Romů žijících v České republice, budujeme kapacity romských aktivistů a poskytujeme prostor pro 

síťování a vzájemné učení. 

 

Naše spolupráce s ERGO Network se v roce 2019 zaměřila na následující oblasti: 

 Budování koalice s významnými romskými a pro-romskými organizacemi z celé České 

republiky. 

 Lokální rozvoj vedený komunitou prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“) 

– v roce 2019 jsme pokračovali v práci s Romy a jejich začlenění do procesu lokálního rozvoje 

vedeného komunitou. Jednali a navazovali jsme spolupráci s MAS, které jsou složené 

z neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a podílí se na 

obnově a rozvoji venkova s cílem zlepšit kvalitu života v daném regionu. Jednání s MAS a 

případné členství v těchto skupinách nám umožňuje prezentovat a zohlednit potřeby a zájmy 

Romů a jejich spolupodílení se na místním rozvoji v regionu. Do těchto aktivit jsou zapojeny 

členky romské ženské skupiny Manushe, které pochází z jednotlivých regionů a mají vazby na 

romské místní komunity. Jedním z konkrétních úspěchů je, že jsme se stali členy MAS 

Opavsko a byla předjednána podpora vybudování dětského hřiště v Budišově nad 

Budišovkou ve spolupráci s místní romskou 

komunitou. 

 Budování kapacit - v listopadu roku 2019 jsme ve 

spolupráci s ERGO Network realizovali seminář na 

téma komunitní práce. 31 romských žen (členek 

skupiny Manushe, zástupkyň neziskových 

organizací z různých částí ČR) se zúčastnilo tohoto 
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workshopu, v rámci kterého měly příležitost si osvojit znalosti a dovednosti v oblasti 

advokační činnosti a komunitní práce. 

 Kampaň na podporu rovnocenného zaměstnávání – od prosince 2019 jsme součástí kampaně 

podporující inkluzivní zaměstnavatele, kteří v případě, že projeví zájem o zapojení se do 

kampaně a splní určité podmínky, obdrží tzv. pledge „Place for All (místo pro všechny)“, tedy 

oznámení potvrzující, že je tento zaměstnavatel inkluzivním zaměstnavatelem. Cílem 

kampaně je podpořit rovnocenné zaměstnávání. 

ERGO v číslech 

získání 1 členství v MAS (MAS Opavsko) 

31 romských žen se zúčastnilo workshopu o advokační činnosti a komunitní práci 

Podpořili nás 
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Roma Civil Monitor (RCM) 

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 včetně naší organizace. 

 

Cílem tohoto projektu je přispět k posílení mechanismů monitorování národních strategií integrace 

Romů prostřednictvím systematického sledování ze strany občanské společnosti. Slovo 21 je 

koordinátorem za Českou republiku a na projektu spolupracuje s experty a koalicí neziskových 

organizací. 

V návaznosti na předchozí roky vznikla i během roku 2019 stínová zpráva nevládního sektoru, která 

se tentokrát zaměřila především na témata participace a zmocňování romské občanské společnosti, 

koordinaci politik a integrované přístupy a implementaci státních politik na lokální úrovni. Zprávu 

vypracovala expertka Ester Lomová a  koalice neziskových organizací Slovo 21, z.s., Romea, o. p. s., 

IQ Roma Servis, z. s., Romodrom, o. p. s., Romano Jasnica, z. s.,  Otevřená společnost, o. p. s. Zpráva 

vznikla v anglickém jazyce a byla přeložena do jazyka českého. Zprávu (v českém jazyce) můžete 

nalézt na internetových stránkách naší organizace. 

Partneři 
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Podpořili nás 
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Rodina odvedle 

V roce 2019 proběhl 16. ročník projektu, který si klade za cíl přispět ke zlepšení vztahů mezi 

majoritní společností a cizinci z třetích zemí, k budování multikulturní společnosti a vzájemnému 

pochopení mezi lidmi odlišných kultur. České rodiny a rodiny cizinců se v neděli 24. listopadu 

2019 sešly u netradičních obědů. Celkem se na území celé České republiky uskutečnilo 31 setkání, 

kdy ke společnému stolu usedli ve stejný den a hodinu lidé s odlišnou kulturou, jazykem a zvyky.  

Od roku 2004 se do projektu Rodina Odvedle zapojilo celkem 1 676 rodin (4 644 osob).  

 

Společné obědy se konají jednou ročně a to vždy poslední 

listopadovou neděli. Do projektu se mohou zapojit české rodiny a 

rodiny cizinců legálně žijící na území ČR.  

Letos se projektu zúčastnili cizinci z těchto zemí: Sýrie, Indie, 

Bělorusko, Turecko, Egypt, Libye, Irán, Alžír, Rusko, Ukrajina, 

Arménie, Vietnam, Mongolsko nebo Nový Zéland. Projekt se 

ukázal jako efektivní nástroj pro integraci cizinců do společnosti, a 

to nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Přihlášené rodiny jsou párovány 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.  

 

A co o setkání napsali někteří ze zúčastněných? 

„Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za včerejší možnost zúčastnit se projektu Rodina odvedle. Byli jsme 

jako hosté na obědě u rodiny ze Sýrie a byla to pro nás velmi intenzivní zkušenost, budeme o tomto setkání ještě 

dlouho přemýšlet. Děkujeme, že tyto projekty organizujete. Jsou rozhodně smysluplné. Viděli jsme, v jaké izolaci 

se mohou rodiny cizinců ocitnout a s jakými předsudky ze strany české společnosti se potýkají. Možná pak 
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můžeme naším vyprávěním o této zkušenosti našim příbuzným a přátelům aspoň malou kapkou přispět k 

většímu porozumění a toleranci. Vím, že je to jen zrnko písku v celé problematice, ale znovu říkám, cítíme, že 

Váš projekt má smysl.“ 

Vavříková Ivona (host) 

 

„Suprové, nádherné setkání, vůbec se nám nechtělo loučit. Zdálo se, že jsme byli na stejné vlně a vůbec jsme se 

necítili jako cizinci. Konverzace byla vyrovnaná na obou stranách a jsme rádi za informační bohatství. Je to moc 

přátelská rodina, děkujeme!“ 

Matvijevská Marina (hostitelka) 

 

Letošní ročník projektu přinesl také 3 společná setkání již v minulých letech zapojených rodin a to 

v Olomouci, Havlíčkově Brodě a Ostravě, kterých se zúčastnilo kolem 200 osob. Tato aktivita vznikla 

z iniciativy samotných rodin s cílem sdílet vzájemně své osobní zkušenosti a dojmy z účasti v 

projektu. Součástí těchto setkání byl vždy kulturní program (např. hudební a/či taneční program, 

aktivity pro děti apod.) s ochutnávkou národních jídel. 

 

Neboj se, zeptej se 

V rámci projektu bylo produkováno 6 humorně vzdělávacích videí s názvem „Neboj se, zeptej se“. 

Autorem těchto videí je známý stand up komik Tigran Hovakimyan 

původem z Arménie. Tato videa přibližují divákům z široké veřejnosti 

kulturu vybraných účastníků v duchu „všechno, co jste chtěli vědět, ale 

báli jste se zeptat“. Videa byla realizována formou televizního studia 

připomínajícího zpravodajství, v němž se moderátor dotazoval na kulturní 

specifika dané národnosti, zkušenosti ze života v ČR a rozhovorů se 

zúčastnili jak cizinci (Kazachstán, Rusko, Arménie, Vietnam, Indie a 

Mongolsko), tak zástupci české společnosti. Cílem aktivity bylo přispět k 

budování multikulturní společnosti a vzájemného pochopení odlišných 

kultur. Všech 6 videí je umístěno na webové stránce Slova 21, dále byly 

zveřejněny na FB profilech Slova 21 a Rodiny Odvedle, a také na kanálu 

Youtube. 
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Mediální kampaň 

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

a přispět k objektivnímu informování o cizincích.  Dále byl pro účely projektu vyroben a vysílán 

rozhlasový spot, který vybízel potencionální zájemce k zapojení do projektu. Do propagace projektu 

byla zapojena jak celostátní tak i regionální media.  

Mediální partneři 
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Rodina odvedle v číslech 

31 setkání u nedělního oběda 

62 zúčastněných rodin cizinců a českých rodin u nedělního oběda (209 osob) 

183 účastníků společných setkání - kulturních večerů 

6 humorně-vzdělávacích videí  

182 mediálních výstupů  

Podpořili nás 

 

 

 

 

Tento projekt zaměřený na integraci cizinců je financován Ministerstvem vnitra České republiky a Magistrátem 

hl. m. Prahy. 
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Posílení interkulturních kompetencí pracovníků veřejné 

správy 

Projekt je od svého začátku zaměřen na poskytování školení pro pracovníky Odboru azylové a 

migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále jen „OAMP MV ČR“), jejichž 

každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Následně byl projekt 

rozšířen i o školení dalších pracovníků veřejné správy na národní a lokální úrovni s cílem zlepšení 

jejich komunikačních dovedností a interkulturních kompetencí. 

 

V letošním roce se realizovalo celkem 9 školení, 

ze kterých 6 bylo určeno pro zaměstnance OAMP 

MV ČR, 2 školení byla určena pro pracovníky 

Policie ČR a 1 pro pracovníky knihoven. Celkem 

jsme v roce 2019 proškolili 96 osob. Od roku 

2011, od kdy projekt běží, jsme proškolili více 

než 750 osob (převážně zaměstnanců OAMP MV 

ČR). 

Školení jsou dvoudenní a probíhají na „neutrální 

půdě“ mimo pracoviště účastníků školení a mají 

interaktivní a originální charakter.  

Program školení je tvořen tak, aby splňoval specifické potřeby dané cílové skupiny, není zaměřen jen 

na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na 

interaktivní psychosociální hry, které působí na emoce a které mají potenciál pozitivně působit na 

postoje účastníků. Díky účasti zástupců cizinců se v rámci programu realizují také „prožitkové 

aktivity“, které uvádí účastníka do pozice, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze 

zkušeností s realizací školení pracovníků OAMP vyplývá, že takové zážitkové aktivity propojené s 

prožitkem „druhé strany“ mají významný efekt. 

 Přípravy a realizaci těchto kurzů zajišťují zkušení experti a lektoři, kteří mají již dlouhodobou praxi 

v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta 

Němečková, Mgr. Shumran Hafoudh, Mgr. Jana Bilíková a další). Mezi lektory jsou také zástupci 

cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady v oblasti interkulturních kompetencí. Ze 

zpětných vazeb vyplývá, že většina účastníků hodnotí školení jako výjimečně přínosné a užitečné 

nejen při jejich každodenní práci, ale i v běžném životě.  
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Projekt v číslech 

9 školení (7 úvodních, 2 navazující) 

96 účastníků 

5 nově zaškolených lektorů 

Podpořili nás 

 

Tento projekt zaměřený na integraci cizinců je financován Ministerstvem vnitra České republiky. 
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Vítejte v České republice 

Hlavní aktivitou projektu Vítejte v České republice je 

poskytování adaptačně integračních kurzů pro nově příchozí 

cizince ze třetích zemí. Prostřednictvím těchto kurzů pomáháme cizincům se zorientovat v nové 

zemi a předat jim informace o jejich právech a povinnostech. Na kurzu se účastníci seznámí 

nejenom s důležitými informacemi týkajícími se pobytové legislativy, zaměstnání, sociálního 

zabezpečení či vzdělávání, ale i s kulturními zvyklostmi České republiky. Hlavním cílem projektu 

je podpořit integraci cizinců z třetích států do majoritní společnosti v souladu s Koncepcí integrace 

cizinců v České republice.  

 

V roce 2019 jsme realizovali celkem 85 kurzů pro 1 246 cizinců, které byly tlumočeny do 8 

projektových jazyků (angličtina, ruština, španělština, ukrajinština, arabština, vietnamština, 

francouzština a mongolština). Kurzů se 

zúčastnily různé skupiny cizinců, byli jimi 

zaměstnanci ve firmách zaměstnávající 

cizince, cizinci hlásící se do kurzu 

individuálně, nově příchozí studenti 

vysokých škol a krajané původem 

z Ukrajiny a Latinské Ameriky. Kurzy 

probíhaly ve spolupráci s integračními 

centry ve všech krajích České republiky.  

Mimo organizaci samotných kurzů jsme taktéž intenzivně pracovali na metodickém vedení celého 

projektu. To zahrnovalo školení nových lektorů a supervize těch stávajících, přípravu a aktualizaci 

informačních materiálů pro cizince a tvorbu metodické příručky pro lektory. K tomu jsme letos 

rozšířili tým našich tlumočníků arabštiny, 

španělštiny, ukrajinštiny a ruštiny, probíhaly 

supervize stávajících tlumočníků a zároveň jsme 

aktualizovali informační materiály, brožuru 

„Vítejte v České republice“, animovaný film a leták 

„Jak na to“ v 8 jazycích. Realizované fokusní 

skupiny byly prostorem pro nácvik dovedností 

nových lektorů a tlumočníků a taktéž byly 

možností pro testování nového upraveného formátu kurzu. V loňském roce (2019) jsme se navíc 
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intenzivně připravovali na plánovanou legislativní změnu, na základě které bude absolvování 

integračního kurzu pro všechny nově příchozí cizince ze třetích zemí povinností. Ta je dle Novely 

zákona o pobytu cizinců plánována od ledna roku 2021. Z toho důvodu velká část projektových 

aktivit směřovala k tomu, abychom zajistili dostatečný počet lektorů a tlumočníků, kteří by měli být 

schopni pokrýt lektorování všech nadcházejících (povinných) kurzů. Plánovaná povinnost taktéž 

směřovala k užší spolupráci s integračními centry, které se podílely na organizaci integračních kurzů 

ve všech krajích republiky. 

Vítejte v ČR v číslech 

85 adaptačně integračních kurzů 

1 246 proškolených účastníků 

3 pětidenní školení nových lektorů pro 44 účastníků 

4 dvoudenní školení nových tlumočníků pro 44 účastníků 

54 supervizí lektorů a tlumočníků 

6 fokusních skupin 

Podpořili nás 

 

Tento projekt zaměřený na integraci cizinců je financován Ministerstvem vnitra České republiky.  
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Nový domov v České republice 

Projekt „Nový domov v České republice“ si klade za cíl zvýšit informovanost držitelů 

mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice tak, aby se 

tyto osoby dobře orientovaly v prostředí České republiky a znaly svá práva a povinnosti. V rámci 

projektu spolupracujeme se zástupci OAMP MV ČR a SUZ MV ČR. 

 

V roce 2019 jsme připravili veškeré podmínky pro spuštění integračních seminářů pro držitele 

mezinárodní ochrany. V první polovině roku jsme intenzivně pracovali na přípravě publikace „Česká 

republika – Váš nový domov“. Ve spolupráci s expertní skupinou složenou ze zástupců OAMP MV 

ČR, SUZ MV ČR, IOM a dalších jsme vytvořili text publikace, který byl následně přeložen do 7 

dalších projektových jazyků – arabštiny, angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny a 

turečtiny. Ve spolupráci s grafiky jsme vytvořili 

vizuál projektu a grafický vizuál publikace, do 

kterého jsme „oblékli“ všech 8 jazykových verzí 

publikací a následně je, ve spolupráci s MV ČR, 

vytiskli. Publikace (o 160 stranách a 14 

kapitolách) shrnuje čtivou, lidskou formou užitečné a praktické informace pro držitele mezinárodní 

ochrany z nejrůznějších oblastí jejich každodenního života – např. v oblasti bydlení, zaměstnání, 

vzdělávání, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, dopravy apod.  

V průběhu roku jsme dále, ve spolupráci s našimi experty, připravili metodické podklady pro školení 

lektorů a tlumočníků projektu. Následně jsme realizovali 4 školení pro celkem 30 lektorů a 3 školení 

tlumočníků pro 28 osob (arabština + ruština, ukrajinština + španělština, angličtina).  

Pro účely oslovování potencionální účastníků integračních seminářů jsme vytvořili propagační 

materiály (plakáty a letáky v 8 jazykových verzích) a 

internetové stránky o projektu a integračních seminářích 

v 8 jazykových verzích s přihlašovacím formulářem 

(www.novy-domov.cz). 

Ke konci roku se uskutečnil první integrační seminář, 

který proběhl v Praze a byl určen arabsky mluvícím 

osobám. Seminář byl lektorkou veden v češtině a tlumočen 

do arabštiny. V rámci programu se o svůj příběh 

s účastníky podělil „host-cizinec“ – člověk, který již v České republice nějakou dobu žije a prošel si 
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obdobnou zkušeností, jako nyní účastníci. Účastníci si po skončení semináře odnesli domů výše 

zmiňovanou publikaci a osvědčení o absolvování semináře. Zpětná vazba účastníků byla pozitivní. 

A co o semináři napsali někteří ze zúčastněných? 

„Dobrá organizace, obsahuje užitečné a dobré informace, je třeba, aby se každý cizinec v Česku zúčastnil tohoto 

semináře.“ 

„Líbila se mi organizace semináře, lektoři nám dali vyčerpávající odpovědi na naše otázky, kterých bylo mnoho.“ 

„Seminář nám dal cenné informace, které jsme se dozvěděli poprvé.“ 

Projekt v číslech 

8 vytvořených jazykových verzí publikací 

30 proškolených lektorů 

28 proškolených tlumočníků 

vytvořené propagační materiály a internetové stránky projektu 

realizovaný 1. integrační seminář pro 8 osob 

Podpořili nás 

 

 

 

 

 

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu 

Azylového, migračního a integračního fondu a 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 dlouholetou 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 partnery na internetu 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 2019 byla vydána čtyři čísla bulletinu Slovo v celkovém nákladu 16 000 kusů. Distribuoval se 

na více než 500 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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Bohužel rokem 2019 skončila realizace projektu z důvodu nedostatku finančních prostředků a tím i 

vydávání bulletinu – Slovo v nadcházejícím roce (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin v číslech 

vydána 4 čísla bulletinu v nákladu 16 000 kusů 

distribuováno na více než 500 kontaktů 

Podpořili nás 

 

 

 

Tento projekt zaměřený na integraci cizinců je financován Ministerstvem vnitra České republiky a Magistrátem 

hl. m. Prahy.  
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Výroční finanční zpráva 2019 
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Kontakt 

Slovo 21, z. s. 

Štěpánská 1 

120 00 Praha 2 

Tel.: 222 518 554 

e-mail: slovo21@centrum.cz 

 

 www.slovo21.cz www.khamoro.cz www.vitejtevcr.cz www.novy-domov.cz 

 @slovo21  @festivalkhamoro @RodinaOdvedle 

 slovo21zs  khamorofestival 

 21Slovo1  festival Khamoro 

http://www.slovo21.cz/
http://www.khamoro.cz/
http://www.vitejtevcr.cz/
http://www.novy-domov.cz/

