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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 

Milí přátelé, 

 

 
Rok 2020 byl v mnoha ohledech velmi náročný. Svět se setkal s pandemií Covid-19 a přišel o 

miliony lidí. Koronavirová situace v České republice významně ovlivnila také i neziskový 

sektor a svedla počet kulturních, vzdělávacích a všech ostatních akcí na minimum. 

Covid-19 ale ukázal, že musíme vždy hledat další možnosti, jak splnit převzaté úkoly nebo 

jak fungovat za úplně nových okolností… 

Začali jsme více využívat online prostředí. Věříme, že se nám realizace aktivit do velké míry 

povedla, i když jsme naráželi na různé překážky. Živá on-line vysílání přiblížila divákům 

prostředí koncertů či kulturních akcí. On-line meetingové platformy pak poskytly prostor 

pro mezinárodní konference, doučování, práci s romskými ženami, azylanty, cizinci… 

Děkuji všem, kdo nás v roce 2020 podpořili a umožnili přispívat k budování rovnocenné 

společnosti prostřednictvím cílených projektů. 

 

 

 

Jelena Silajdžić, ředitelka a tým Slovo 21, z. s 
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SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO 2020 

22. ročník Světového romského festivalu Khamoro byl výrazně poznamenán pandemií COVID-19. Po 

21 letech svého trvání tak festival proběhl ve velmi netradiční podobě. Namísto týdenního programu, 

který se každoročně koná na přelomu května a června, probíhaly festivalové akce během celého roku. 

Naší snahou bylo, i po propuknutí pandemie, realizovat většinu plánovaných akcí při zachování jejich 

kvality a zdraví návštěvníků. Události, které nebylo možné realizovat prezenčně, byly streamované 

online (např. koncerty, literární konference) Festival byl tak sice ochuzen o sociální kontakt, na druhou 

stranu nám však možnost online streamingu umožnila zpřístupnit akce značně většímu počtu diváků 

včetně osob, které by festival za normálních okolností nenavštívily. Významněji jsme také 

spolupracovali s dalšími mainstreamovými festivaly (např. Praha žije hudbou, KoresponDance…) a 

některé z akcí proběhly i mimo Prahu. Festival tak v roce 2020 navštívilo/zhlédlo odhadem 170 000 

osob. 

 

Hudební program 

Celý festival jsme „započali“ natočením a 

zveřejněním hudebního videa s romskou 

hymnou „Djelem Djelem“, které na 

Mezinárodní den Romů (8. 4.) putovalo po 

internetu. Prostřednictvím videa, na jehož 

tvorbě se podílelo více než 50 lidí z celé ČR 

(přátelé, umělci, příznivci festivalu apod.), 

byla veřejnost informována o odložení 

termínu dalších akcí festivalu. Video bylo zveřejněno na FB, serveru Romea apod. a ke dni 

k 23. 6. 2021 mělo 53 000 zhlédnutí.  

Djelem Djelem video k MDR 2020 
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The Rosenbergs v Jazz Dock 

Následoval online koncert kapely David 

Kraus & Gipsy Brothers ve spolupráci s 

festivalem Praha Žije Hudbou (27. 6). Akce 

byla streamovaná na FB a ke dni 23. 6. 2021 

měla 96 000 zhlédnutí.  

 

Další událost se konala ve spolupráci 

s festivalem KoresponDance ve Žďáru nad 

Sázavou. V jeho rámci tak dne 14. 8. 2020 

vystoupilo romské hudební uskupení Lače Manuša & DJ Gadjo.cz.  

Standardní program festivalu KoresponDance tak byl obohacen o romskou hudbu. Akci 

navštívilo cca 200 návštěvníků. Ve spolupráci s festivalem Barevná devítka proběhlo dne 29. 

8. 2020 v pražském parku Podviní hudební představení kapely Gitans. Akci navštívilo 1 000 

návštěvníků. Dne 23. 9. 2020 jsme, ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze, uspořádali 

koncert klasické hudby v Jeruzalémské synagoze. Vystoupili Ján Berky Mrenica & sólisté. 

Akce se zúčastnilo 90 osob. Celý koncert byl streamován na FB zpravodajského serveru 

Romea a k 23. 6. 2021 evidujeme přes 11 000 zhlédnutí.   

Následující den proběhl gypsy jazzový 

koncert nizozemské skupiny The 

Rosenbergs v klubu Jazz Dock. Vystoupení 

skupiny sklidilo velký úspěch.  

V pátek 25. 9. 2020 proběhl Open-air 

koncert (vystoupení českých kapel) na 

letní scéně Gauče ve Stromovce, na kterém 

vystoupily 2 české romské kapely - Čhave 

Romane a Feri & The Gypsies. Koncert se 

konal částečně pod širým nebem a částečně 

pod přístřeškem letní scény. Koncert byl 

streamován Romeou TV a k dispozici ke zhlédnutí na FB. Záznam zhlédlo k 23. 6. 2021 přes 

19 000 osob.  

Druhý gypsy jazzový koncert se konal v sobotu 26. 9. 2020 v Jazz Docku. Vystoupilo 

francouzské uskupení Marian Badoi Trio.  

Následující koncerty tradiční romské hudby 

bohužel již nebylo možné realizovat za 

přítomnosti diváků, a tak byly promítány 

online. Dne 28. 11. 2020 proběhl koncert tradiční 

romské hudby, na kterém vystoupily 3 hudební 

uskupení z České republiky – Surmajovci, 

Bengas a Mário Bihári & Bachtale Apsa, kteří 

se spojili s českou zpěvačkou Bárou 

Hrzánovou. Hudebníci vystoupili v prázdném 

Koncert tradiční romské hudby, Surmajovci 

David Kraus & Gipsy Brothers 
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klubu La Fabrika a celá akce byla pro diváky streamována na FB a kanálu Youtube. Koncertů 

si tak užilo 22 000 domácností (údaj k 12/2020), přičemž reakce posluchačů byly pozitivní.  

Závěrečný galakoncert je každoročním vyvrcholením a slavnostním zakončením festivalu 

Khamoro. Galakoncert festivalu v roce 2020 se uskutečnil v neděli dne 29. 11. a byl pro 

veřejnost streamován online na FB a kanálu Youtube z klubu La Fabrika. Produkčnímu týmu 

festivalu se podařilo, s ohledem na 

pandemickou situaci, zajistit vystoupení 5 

kapel tradiční romské hudby z 5 různých zemí, 

které pro účely natáčení přijely do ČR/Prahy: 

Fricska Dance Group (Maďarsko), Puerto 

Flamenco (Španělsko), Kale & Gitana (ČR, 

SR), Traio Romano (Rumunsko) a Marcela & 

Los Murchales (Francie, Slovensko). Před 

zahájením galakoncertu byly promítnuty 

videoproslovy ministra kultury PhDr. 

Lubomíra Zaorálka a pana primátora MUDr. Zdeňka Hřiba (s anglickými titulky), kteří nad 

celým festivalem převzali záštitu. K 12/2020 jsme zaznamenali 17 000 zhlédnutí závěrečného 

galakoncertu, který obdržel mnoho pozitivních reakcí.  

 

Doprovodný program 

Dne 1. 6. 2020 byla v pražské galerii Artivist_Lab uvedena výstava vizuální umělkyně 

Emílie Rigové s názvem REVIVE / PURANO HANGOS (Oživení starých hlasů). Následně 

byla otevřena pro veřejnost po dobu dalších 3 týdnů a navštívilo jí kolem 200 osob. Dne 11. 9. 

2020 proběhlo, ve spolupráci s Asociací romských 

žen, které jsou součástí romské ženské skupiny 

Manushe, slavnostní otevření místního 

komunitního centra SLEZ v Rokycanech. To bylo 

doplněno o vystoupení dětského romského 

souboru Ľoľi Ruža, ženského romského sboru 

Romaňi Čercheň z Rokycan a vernisáž výstavy 

fotografií „Neviditelná síla“.  

 

V Pražské tržnici Holešovice se v úterý 15. 9. 

uskutečnilo vyprávění osobních příběhů romských 

pamětníků a spisovatelů formou populárního storytellingu „Příběhy ohně“ proběhla ve 

spolupráci s Bienále Ve věci umění ve spolupráci s organizací Tranzit.cz. Příběhy vyprávěly 

např. romská spisovatelka Ilona Ferková či romská pamětnice Olga Fečová. Akci doprovázel 

hrou na kytaru hudebník Roman Horváth.  

 

 

Slavnostní otevření komunitního centra SLEZ 

Fricska Dance Group na festivalu Khamoro 
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Konference o romské literatuře 

Autorská čtení v rámci Mezinárodního dne romského 
jazyka 

Následovala výstava obrazů romské výtvarnice Ivety 

Horváthové, na kterých autorka svéráznou formou 

zachycuje portréty slavných osobností. Akce byla 

připravena ve spolupráci s Výtvarným ateliérem 

radostné tvorby. Vernisáž se konala dne 24. 9. 2020 ve 

WAID Bar & Café za hudebního doprovodu romské 

gypsy jazzové Duo Carlos Manouche. Výstavu 

odhadem navštívilo ke 2 000 osob. 

Ve spolupráci se spolkem ARA ART jsme se zapojili 

do oslav Mezinárodního dne romského jazyka a 

připravili online autorská čtení z literárních děl romských autorů/autorek. Dne 5. 11. 2020 

mohli tak diváci tuto akci sledovat online na svých facebookových stránkách. K 23. 6. 2021 

evidujeme 2 300 zhlédnutí akce a spoustu 

pozitivních komentářů.  

Poslední akcí v rámci doprovodného programu 

byl společný projekt naší organizace s Bienálem 

Ve věci umění a organizací ŽIVOT 90 s názvem 

Sdílené hlasy. Společně jsme vytvořili sérii 4 

krátkých filmů - intimních portrétů seniorů, 

odvyprávěných romskými umělci, které 

zachytily historii všedního dne a nabídly 

divákům možnost prožít zkušenost těch, kteří se 

často ocitají na pokraji zájmu většinové 

společnosti. Videa byla zveřejněna divákům ke 

zhlédnutí online na platformách Vimeo a 

Facebook. K 23. 6. 2021 evidujeme přes 4 000 zhlédnutí. 

 

Odborný program 

V rámci odborného programu festivalu jsme 

připravili Mezinárodní konferenci o romské 

literatuře. Konference se konala online dne 4. 

12. 2020 přes aplikaci ZOOM a byla 

přístupna veřejnosti na kanálu Youtube. 

Akce byla věnovaná památce nedávno 

zesnulého romského akademika a spisovatele 

Rajka Djuriće. Zúčastnilo se jí 13 odborníků 

na romskou literaturu a spisovatelů z celého 

světa. Zazněla témata jako např. „Proč je důležité psát knihy pro děti v romštině?“ pana 

Hrista Kyuchukova, „Význam překladu v romském kontextu“ paní Hediny Thirović-Sijerčić 

apod. K 23. 6. 2021 evidujeme přes 400 zhlédnutí akce a pozitivní ohlasy ze strany účastníků 

i zástupců široké veřejnosti. 

V roce 2020 proběhl další ročník školení kulturního managementu (Khamoro sdílí 

zkušenosti) které je určeno pro mladé Romy z celé ČR s cílem předat znalosti a zkušenosti 

Iveta Horváthová 
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s realizací kulturních akcí. I letos se do programu zapojilo 6 mladých Romů, kteří se podíleli 

na realizaci akcí v rámci festivalu.  

Jako každý rok, vzniknul dokumentární film o festivalu pod křídlem České televize. 
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Projekt v číslech 

9 koncertů, 16 hudebních skupin 

8 akcí v rámci doprovodného a odborného programu 

150 účinkujících 

přibližně 170 000 návštěvníků/diváků, kteří navštívili/zhlédli festival 

Podpořili nás 

 

 

 

Projekt byl realizován s finanční podporou hlavní města Prahy a Ministerstva kultury ČR. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní mediální 
partner 

Mediální partneři Předprodej vstupenek 
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ARCHIVACE UMĚLECKÉ DOKUMENTACE FESTIVALU 

KHAMORO 

Ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy jsme v roce 2020 vytvořili profesionální archiv Světového 

romského festivalu Khamoro. Cílem vzniklého archivu je uchovat dokumentaci pro budoucí generace, a 

to nejen festivalu Khamoro, ale i romského umění a kultury jako takové.  Archivovaný materiál může 

posloužit např. studentům, pedagogům, odborníkům, expertům, žurnalistům apod. k jejich práci, cítili 

jsme povinnost umožnit přístup (po zažádání) komukoliv se zájmem o romskou kulturu a umění. 

Za dobu trvání festivalu Khamoro vzniklo obrovské 

množství materiálů a výstupů zaznamenávajících 

romskou kulturu (dodnes na festivalu vystoupilo více 

než 2000 romských umělců – hudebníků, herců, 

výtvarníků, spisovatelů, expertů). Disponujeme 

největším archívem na světě v oblasti romské kultury. 

Ty však doposud nebyly profesionálně tříděny a 

archivovány a hrozila tak jejich ztráta či zničení. 

Archivace těchto materiálů v prostorách Archivu hl. m. 

Prahy nám umožnila jejich profesionální setřídění, 

systematizaci, uchování a umožnění zpřístupnění 

odborné a široké veřejnosti. Papírová dokumentace byla 

dle možností digitalizována. Veškerá elektronická 

dokumentace – digitalizovaná papírová dokumentace, 

fotodokumentace, audio a videonahrávky a záznamy, 

internetové stránky byly převedeny do příslušných 

výstupních formátů umožňujících dlouhodobou 

archivaci. Poškozené materiály byly opraveny 

restaurátory dle možností Archivu HMP. Následně byly materiály uloženy – digitalizované 

materiály v digitálním úložišti a papírová dokumentace v archivu pro tiskoviny. Tím byly 

zajištěny optimální podmínky pro dlouhodobé zachování. 

Archiv bude průběžně doplňován o nové 

materiály v nadcházejících letech a je 

dohledatelný v Archivním katalogu HMP 

(http://katalog.ahmp.cz/) pod výše 

zmíněným registračním číslem.  

 

  

Předání materiálů pracovníkům AHMP 

Příprava archivu Khamoro v kancelářích 
Slovo 21, z.s. 

http://katalog.ahmp.cz/
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Podpořila nás 

 

 

 

 

 

Projekt byl realizován s finanční podporou hlavní města Prahy. 



12 
 

Romane ďivesa / Romské dny 

KHAMORO SDÍLÍ ZKUŠENOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní projekt Khamoro Shares Experience byl ovlivněn pandemií  Covid 19, přes to se nám podařilo 

uskutečnit plánované aktivity jak prezenčně, tak on-line. Cílem projektu je obohatit mladé Romy o 

nové zkušenosti a dovednosti v oblasti kulturního managementu prostřednictvím aktivního zapojení 

do produkce romských kulturních akcí, jako jsou Světový romský festival Khamoro, oslavy 

Mezinárodního dne Romů, oslavy Světového dne romského jazyka a další.  

Během roku 2020 se programu Khamoro Shares Experience zúčastnilo 6 mladých Romů 

z různých měst České republiky. 

Účastníci kulturního výcviku se zapojili do 17 akcí v průběhu roku 2020, mezi které se řadí 

Světový romský festival Khamoro, Ara Fest v Plzni, oslava Mezinárodního dne romského 

jazyka a další..  

Ve spolupráci s Ara art, z. s. Slovo 21, z. s. 

realizovalo druhý ročník oslav Světového dne 

Romského jazyka tentokrát on-line formou. Na 

přípravách oslav se také podíleli účastnici výcviku. 

Oslavy Mezinárodního dne Romů proběhly také 

on-line, a to formou tří koncertů. Na přípravách 

těchto tří akcí se také podíleli účastníci kulturního 

výcviku. 

 

Účastníci se tedy aktivně zapojili do celkem 17 akcí v rámci projektu Khamoro Shares 

Experience. Tyto akce navštívilo, nebo vidělo online cca 50 000 diváků, a to jak z řad Romů, 

tak z řad široké veřejnosti. 

  

Jeruzalémská synagoga, koncert Jan Berky Mrenica a solisté 
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Projekt v číslech 

 

6 účastníků kulturního výcviku 

17 kulturních akcí 

3 schůzky účastníků výcviku 

 

 

Podpořili nás 

 

 

 

 

 

Projekt byl realizován s finanční podporou hlavní města Prahy a Ministerstva kultury ČR  . 
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Sdílené hlasy, na foto: Jitka Matiová 

GAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romská literatura patří k významnému kulturnímu dědictví a je jednou z nevýznamnějších oblastí 

romské kultury. Slouží také jako nejen jako pojítko k vzájemnému porozumění mezi lidmi, ale také 

mezi národy.  

V našem portfoliu naleznete projekt Gavoro (Vesnička), díky kterému vznikl klub romských 

spisovatelů Paramisara (Vypravěči). V současné době klub čítá více než 20 členů jak z řad 

romských spisovatelů staršího a středního věku, ale také z řad mladé romské generace. 

Tento klub vznikl, aby se autoři mohli systematicky 

věnovat romské literatuře, aby se mohli více 

zprofesionalizovat a rozvíjet své literární vlohy.  

Během roku 2020 proběhla tři setkání klubu Paramisara. 

Dvě setkání se konala prezenčně a jedno setkání on-line 

z důvodu pandemie Covid-19, a to ve dnech 29. 2. 2020, 

4. 5. 2020 (on-line) a 3. 7. 2020.  

Během roku 2020 dále proběhly 3 kreativní workshopy. 

Tato aktivita se nám velmi osvědčila. Workshopy byly 

plánovány na základě potřeb autorů, kteří jsou zapojeni 

do projektu.  

 

Na těchto kreativních workshopech vzešel nápad od 

účastníků vydat knihu humorných povídek členů klubu 

Paramisara. Během roku 2021 máme v plánu začít 

s realizací tohoto nápadu.  

Setkání klubu Paramisara 
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V rámci projektu Gavoro proběhlo 6 

prezentací romské literatury, a to jak 

prezenčně, tak i on-line. On-line prezentace 

romské literatury se nám velmi osvědčily, 

protože dosah zhlédnutí byl nad naše 

očekávání.  

Všechny on-line akce mají přes 10 000 

zhlédnutí a spoustu pozitivních komentářů.  

 

Na základě zájmu spisovatelů o kontinuální podporu na základě jejich individuálních potřeb 

vznikla především básnická sbírka mladého básníka a člena klubu Paramisara Martina 

Oláha. Básnická sbírka nese název E Phuv/Země a je napsána ve čtyřech jazycích. V češtině, 

romštině, angličtině a němčině. Martin Oláh měl příležitost spojit se hned s několika 

odborníky na romskou literaturu a vytvořit tak ucelené dílo, které budeme vydávat během 

roku 2021.  

V roce 2020 jsme připravili monografii, 

která nese název ,,Příběh romské 

literatury" s podtitulem Sedmdesát let 

literatury Romů v ČR autorky Karolíny 

Ryvolové. Vytvoření této monografie je 

dalším krokem k tomu, aby se romská 

literatura dostala do popředí jak mezi 

Romy, tak do majoritní společnosti. 

Monografie bude vydána v průběhu roku 

2021. 

V rámci projektu Gavoro se dne 4. 12. 2020 

uskutečnila Mezinárodní romská literární 

konference on-line. Navázali jsme kontakty s experty na romskou literaturu z České 

republiky a zahraničí a na přípravě této konference se podílel také expert z Německa pan 

Prof. Dr. Hristo Kyuchukov, který připravil část na mezinárodní úrovni. Konference se 

zúčastnili experti a spisovatelé z nejrůznějších států (ČR, Island, Bosna a Hercegovina, USA, 

Švédsko, Rumunsko a Německo). 

 

Projekt Gavoro oslovil nejen média, ale také širokou veřejnost. Tento projekt má své místo ve 

společnosti a zájem médií to potvrzuje. Bylo vydáno několik článků a velký úspěch má také 

prezentace projektu na sociálních sítích, jako je facebook. Zvlášť v současné době veřejnost 

oceňuje to, že romskou literaturu prezentujeme i on-line. To nám potvrzují pozitivní 

komentáře lidí na sociálních sítích. 

 

Sdílené hlasy, na foto: Martin Oláh 

Oslavy Světového dne romského jazyka 
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Projekt v číslech 

Více než 20 členů klubu Paramisara 

Podpora 2 budoucích romských expertek 

3 setkání klubu Paramisara 

3 kreativní workshopy 

6 prezentací romské literatury 

1 básnická sbírka 

1 Mezinárodní konference 

1 monografie romské literatury 

8 online prezentací (medailonky spisovatelů a videí) 

800 návštěvníků prezenčních akcí 

40 000 zhlédnutí online akcí 

 

Podpořili nás 
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ERGO NETWORK 

Naše organizace je členem největší evropské sítě proromských 

neziskových organizací ERGO NETWORK, v rámci spolupráce se 

kterou  jsme v roce 2020 zapojili do projektových aktivit, které 

byly financovány Evropskou komisí prostřednictvím programu 

EaSi. Jako hlavní cíle jsme si nastavili budování kapacit, kvalitní 

audit a zaměstnaneckou kampaň.   

Setkání zaměřená na budování kapacit probíhala po celý 

rok, a to hned v několika lokalitách. Mezi hlavní lokality se 

řadí Náchod, Budišov nad Budišovkou, Chodov a Praha. 

V roce 2020 jsme úspěšně zorganizovali 5 setkání za účelem 

budování kapacit. Zaměřili jsme se na zvýšení kompetencí Romů, zástupců romských 

neziskových organizací a koordinátorek ženské skupiny Manushe; zjišťování potřeb 

romských komunit z vybraných lokalit; znalosti z oblasti psaní projektových žádostí; 

informace o Místních akčních skupinách, aj. 

Zúčastnilo se jich celkem 45 lidí z již zmíněných lokalit. 

Většina účastníků pochází z řad Romů, kteří 

spolupracují s místními romskými komunitami, 

zástupci místních akčních skupin a neziskových 

organizací.  

V roce 2020 jsme se zaměřili na spolupráci s Místní 

akční skupinou (MAS) Opavsko a Stolové hory. 

Výsledkem je členství v obou Místních akčních skupinách 

a spolupráce na tvorbě Strategie CLLD MAS pro období 2021 – 2027. Proběhlo také několik 

schůzek se starosty z města Náchod a Budišov nad Budišovkou. V obou případech se řešila 

komunitní centra, podpora kulturních aktivit a spolupráce s místními Romy a naší 

organizací. Dalším tématem v rámci kvalitního auditu bylo připomínkování vládní strategie 

romské integrace 2021 – 2030. 

 

Zaměstnanecká kampaň – Místo pro všechny 

motivovala tzv. inkluzivní zaměstnavatele, aby se 

zapojili a podepsáním prohlášení se zařadili mezi 

české inkluzivní zaměstnavatele. Inkluzivními 

zaměstnavateli se v roce 2020 stalo 8 neziskových 

organizací: Ara Art, Awen Amenca, IQ Roma 

servis, Open Society Fund, Otevřená společnost, 

Romea, Romodrom, Vzájemné soužití; a 3 firmy: 

Bedna films, Lach-ner a SP Černý Most. 

 

Setkání s inkluzivními zaměstnavateli 

Setkání projektového týmu 
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Součástí projektu bylo také dotazníkové šetření a případová studie ke zjištění dopadu viru 

COVID-19 na Romy z Prahy a z Budišova nad Budišovkou. Celkem bylo dotázáno 120 

Romů.  

 

 

Projekt v číslech 

5 setkání za účelem budování kapacit, kterých se celkem zúčastnilo 45 lidí 

1 nové členství v MAS – Stolové hory 

11 inkluzivních zaměstnavatelů zapojených v kampani Místo pro všechny 

2 dotazníkové šetření a 1 případová studie na téma: Dopady viru COVID-19 na Romy 

z Prahy a z Budišova nad Budíšovkou 
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NOVÁ ŘEŠENÍ STARÝCH PROBLÉMŮ 

V roce 2020 jsme zahájili implementaci nového 

projektu „Nová řešení starých problémů - 

výměna nových typů přístupů v oblasti romské 

integrace“.  Cílem projektu je přispět k posílení 

postavení romské občanské společnosti, a to v 

11 partnerských zemích prostřednictvím 

projektů, které podporují začleňování a posílení 

romských komunit. Tyto projektové aktivity 

byly vybrány na základě osvědčených postupů 

v zemích, kde byly realizovány. 

Vedoucím partnerem projektu je organizace Nevo Parudimos z Rumunska, která sdružuje 

celkem 11 partnerů z následujících zemí: Rumunsko, Litva, Belgie, Maďarsko, Bulharsko, 

Albánie, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Turecko, Ukrajina a Česká republika. Role 

organizace Slovo 21 bude spočívat v organizaci aktivit zaměřených na budování kapacit. 

Navzdory koronarovirové 

epidemii se nám podařilo 

realizovat hned několik 

projektových aktivit. 

Proběhlo první mezinárodní 

setkání se všemi partnerskými 

organizacemi, na kterém byly 

určeny cíle a způsob 

implementace projektu všemi 

účastníky. 

Dále se uskutečnil on-line trénink zaměřený na komunikační dovednosti, kde jsme se  my i 

partneři dozvěděli o nových trendech v  NNO marketingu a komunikaci. Tyto nové znalosti 

nám pomohou efektivněji sdílet informace se širokou veřejností. 

Novinkou mezi projektovými aktivitami se stal tzv. project market (projektový trh). Jeho 

cílem je výměna dobrých zkušeností z oblasti projektů zaměřených na romskou inkluzi. Od 

prosince 2020 se všechny partnerské organizace soustředili na prezentaci dvou až čtyř 

„dobrých příkladů z praxe“, které se budou v dubnu 2021 nabízet mezi všemi partnerskými 

organizacemi. Každá organizace si následně vybere projekt, který se jim bude nejvíce hodit a 

začne s implementací ve své zemi. 

Projekt je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro 

regionální spolupráci a Norska. 

 

 

Školení projektových týmů 
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Projekt v číslech 

je zapojeno 11 partnerských organizací 

byl zorganizován 1 online trénink 

byl zahájen první project market (projektový trh) 

 

Podpořili nás 
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ANDROMEDIA 

Romská kultura a umění jsou součástí národního, 

evropského, ale i světového kulturně-uměleckého prostoru 

a neustále se vyvíjí a roste. Na scéně je nová generace 

mladých vzdělaných umělců, kteří tvoří v oblasti hudby, 

tance, nových médií, výtvarného a alternativního umění, 

divadla a literatury. Bohužel, dodnes nemůžeme mluvit o 

dostatečném zájmu a znalostech kritiků, kteří by se k 

tvorbě a prezentaci romské kultury a umění stavěli 

kriticky. 

Začátek projektu AndroMedia se datuje od 1. 12. 

2020. Prosinec minulého roku jsme se zejména 

věnovali plánování aktivit a spolupráci s našimi 

partnery.  

AndroMedia cílí na osvětu umělecké kritiky 

romských autorů pomocí tematicky navazujících 

projektových aktivit. 

 

Pro studenty připravujeme Malou letní školu romské hudby, kde se dozví vše potřebné o 

hudební kritice. Dále plánujeme uspořádat vzdělávací semináře pro studenty žurnalistiky a 

mezinárodní seminář na Islandu zaměřený na kritiku romské literatury.  

V rámci projektu navážeme spolupráci s klubem romských spisovatelů Paramisara, pro které 

budou určeny workshopy kritického psaní. 

Nedílnou součástí projektu je vytvoření otevřené konverzace/diskuse o romské kultuře pro 

experty i širokou veřejnost. Součástí webových stránek andro-media.cz je i on-line diskusní 

forum zaměřený na kritiku romského umění, který zajistí bezpečnou platformu pro zahájení 

objektivní konverzace o romské kultuře. 

 

Dále plánujeme pořádat organizované diskuse v rámci koncertů, divadelních představení, 

autorských čtení a výstav vizuálního umění. Tyto diskuse, ve spolupráci s experty, umělci a 

kritiky, přivedou k vytvoření čtyř strategií rozvoje publika. 

 

Našimi partneři jsou: ARA ART, z. s., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a 

postdoktorská výzkumnice Sofiya Zahova z University of Iceland, The Vigdís 

Findbogadóttir Institute of Foreign Languages.  

  

Projektový plakát 
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Podpořili nás 
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MANUSHE  

Pod hlavičkou Slova 21 působí romská ženské skupina Manushe od roku 2000. Projekty, které 

Manushe během dvaceti let realizovaly, byly mimo jiné zaměřeny na jejich seberealizaci, schopnost 

vyjádřit své potřeby a požadavky a tím zlepšit své životní podmínky. Nabyté zkušenosti pak předávaly 

dalším romským ženám a celé romské komunitě. Manushe se dlohodobě zabývají emancipací a 

postavení romských žen ve společnosti. Jsou členskou organizací České ženské lobby a Evropské ženské 

lobby.   

V roce 2020 jsme v rámci romské ženské skupiny realizovali hned několik projektů, 

směřovaly do lokalit, kde jsme již v minulých letech vybudovaly malé základy aktivních žen 

a nyní se soustředili především na aktivizaci členů romských komunit v rámci projektu 

Bidaripen a mládež ve věku 14 – 18 let v projektu Manushe junior.  Také jsme se zapojili jako 

partneři do projektu Neviditelná síla, který realizovala Česká ženská lobby. Každý z těchto 

projektů přiblížíme na následujících stránkách.  

 

Manushe v číslech 

3 realizované projekty v rámci skupiny 
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MANUSHE JUNIOR 

Projekt Manushe Junior cílí zejména na dívky ve věku 14 – 18 let, motivuje a podporuje mladé ve 

vzdělání, vyhledávání potřebných informací a aktivizuje v různých společenských tématech.  

Projekt jsme zahájili dne 11.10.2019 ve třech 

městech České republiky, a to v Náchodě, Písku 

a Bruntále, kde koordinátorky projektu, zkušené 

členky romské ženské skupiny Manushe, 

založily skupiny mladých romských dívek 

(výjimečně chlapců).  

V únoru 2020 jsme realizovali průzkum s cílem 

identifikovat priority a preference mladých 

dívek a jejich postoj vůči jejich současným 

životním podmínkám.  

Výsledky průzkumu nám napomohly specifikovat aktivity projektu tak, aby byly „šité na 

míru“ naší cílové skupině. Avšak Manushe Junior v roce 2020 stihly realizovat pouze úvodní 

vzdělávací workshop a pouze ve dvou městech absolvovaly workshop komunikačních 

dovedností. Pandemie Covid 19 totiž značně zasáhla do projektových aktivit a tak větší část 

z nich jako například workshop dvou generací (matky, dcery), kampaň na sociálních sítích, 

komunitní akce atd., budou přesunuty do roku 2021.  

 

 

Setkání Manushe Jr. 

 

Setkání Manushe Jr. 
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Projekt v číslech 

založeny 3 lokální skupiny romské mládeže ve věku 14-18 let 

32 romských dívek a dva chlapci zapojených v projektu 

30 romských dívek zapojeno do průzkumu na identifikaci  priorit mladých. 

 

Projekt podpořil 
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NEVIDITELNÁ SÍLA  

Neviditelná síla je projekt, který byl realizován od 1. 10. 2019  Českou ženskou lobby ve spolupráci s 

partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21/Manushe. Reagoval 

na skutečnost, že migrantky a romské ženy v České republice i jinde v Evropě čelí ekonomickým i 

sociálním bariérám v oblasti rovnosti a žijí v postavení obzvláště zranitelném vůči násilí a 

diskriminaci.  

Migrantky a romské ženy jsou často vystaveny vyššímu riziku sociálního vyloučení, žijí v 

horších materiálních podmínkách a mají nižší kvalitu života ve srovnání s většinou žen v 

české společnosti. Tyto skupiny žen mají nejzranitelnější postavení ve společnosti. Z tohoto 

důvodu jsme společně realizovali projekt, Neviditelná síla, který stojí na dvou pilířích. První 

z nich spočíval ve zvyšování povědomí veřejnosti o situaci romských žen a migrantek. 

Druhý pilíř měl oporu v rozvíjení spolupráce mezi příslušnými organizacemi občanské 

společnosti. Zaměřili jsme se také na posílení vzájemné solidarity mezi ženami ze 

znevýhodněných skupin. 

Náš projekt cílil na vytvoření koalice organizací pro práva žen se zaměřením na 

marginalizované skupiny žen žijících v České republice - Romky a migrantky. Cílem 

projektu bylo prostřednictvím networkingu, advokační činnosti, budování kapacit a 

zvyšování veřejného povědomí bojovat proti antigypsysmu, xenofobii a rasismu v různých 

podobách. 

Projekt v číslech 

12 diskuzních setkání romských žen v lokalitách nad tématy: ekonomická situace  

znevýhodněných žen, domácí násilí a reprodukční práva, získané informace se předávaly do 

sítě ženských organizací České ženské lobby 

2 on-line debaty s romskými ženami, migrantkami a ženami z majority (23. 6. 2020 Jak 

Romky a migrantky zvládly karanténu; 23. 11. 2020  Moje tělo, moje rozhodnutí – 

reprodukční práva žen) 

1 společné setkání partnerských organizací České ženské lobby, romských žen a migrantek 

(18. 8. 2020) 

 

Projekt podpořili 
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MANUSHE – AKTIVIZACE KOMUNIT 

BIDARIPEN / S ODVAHOU 

Cílem obou projektů s názvy Manushe - aktivizace komunit a  BIDARIPEN/Odvaha je 

podpora Romů na lokální úrovni ve zvýšení jejich občanských kompetencí a jejich zmocnění k tomu, 

aby se stali rovnocennými partnery, respektovanými místní samosprávou. Nositelkami iniciativ 

aktivizace Romů v komunitách jsou dlouholeté členky romské ženské skupiny Manushe. Projekt se 

realizuje v 7 městech ČR – Náchod, Bruntál, Písek, Budišov, Chodov,  Chomutov a Rokycany. Projekt 

Manushe - aktivizace komunit se realizoval od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a projekt 

Bidaripen/Odvaha od  1.4. 2020 do 30. 9. 2021.  

Hlavním důvodem pro implementaci projektu je, že Romové jsou často pasivními klienty 

(příjemci podpory, pomoci, služeb, a ne aktivními občany, kteří by sami formulovali a 

prosazovali své potřeby. Jedním z důvodů je, že Romové převážné nevěří v instituce. Nevěří, 

že by jejich jakákoliv angažovanost mohla mít politicky pozitivní efekt nebo přinesla změnu 

pro jejich komunity.  

 

Abychom mohli jednotlivé členy romských komunit aktivizovat, proškolili jsme ženy – 

vedoucí lokálních ženských skupin Manushe v komunitním organizování. Realizovali jsme 

dotazníkové šetření jak pro komunitní organizátorky (před školením a po něm), tak i šetření 

v komunitách o postojích vůči uplatňování jejich občanských práv a zapojení se do občanské 

participace. Proběhla také první setkání s členy komunity a malé komunitní akce. Bohužel, 

pandemie Covid 19 a s ní spojená vládní nařízení nám část aktivit v mnohém ztížila. 

V následujícím roce budeme uvažovat o prodloužení projektu, abychom dostáli svým 

projektovým závazkům.  

Účastníci projektu Bidaripen 
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Navzdory pandemii se nám podařila implementace klíčových aktivit projektu: 

29. – 30. 5. 2020 proběhlo Úvodní setkání realizačního týmu.. V červnu 2020 proběhlo 

sestavení týmu komunitních organizátorek - v každé lokalitě implementace projektu byla 

založena skupina pěti žen, které projevily zájem stát se komunitními organizátorkami a které 

chtějí pracovat ve svých komunitách. 26. - 28. 6. 2020 bylo uspořádáno setkání komunitních 

organizátorek a realizačního týmu.Setkání se účastnilo celkem 30 komunitních 

organizátorek, věnovali se projektovým aktivitám a vzájemně se seznámili. Další 

projektovou aktivitou byla Letní škola Bidaripen v termínu 16. - 28. 8. 2020. Komunitní 

organizátorky se během pěti dnů strávených v Chlumci nad Cidlinou proškolily v těchto 

tématech: fungování lokální samosprávy, komunitní práce a komunitní organizování, 

advokacie, leadership, komunikace, sebedůvěra a sebevědomí. V dubnu a srpnu 2020 

vzniklo dotazníkové šetření romské ženy/komunitní organizátorky. Výsledek 

dotazníkového šetření ukázal, že respondentky velkou většinou odpovídaly správně na 

otázky týkající se komunitní práce a komunitního organizování, obzvlášť na otázky týkající 

se oblasti fungovaní lokální samosprávy. Značný nedostatek znalosti se ukázal jen v oblasti 

role komunitního organizátora. Proto jsme se na toto téma zaměřili v rámci letní školy 

Bidaripen. 

Další dotazníkové šetření I. pro členy romské komunity vznikalo v září – prosinci 2020. 

Naším cílem bylo u oslovených respondentů zjistit, jaký je jejich postoj vůči uplatňování 

svých občanských práv a do jaké míry jsou zapojení do občanské participace. Výsledky 

dotazníkového šetření ukázaly, že se oslovení členové komunit do dění ve společnosti 

aktivně spíše nezapojují.  Nicméně, z dotazníkového také  vyplívá, že by více než polovina 

respondentů ráda spolupracovala se zástupci místní samosprávy pří řešení problémů a že 

více než dvě třetiny respondentů mají zájem se zapojit do komunitních akcí ve městě, kde 

žijí. 

  



29 
 

Komunitní akce 

 
Den zdraví s turnajem ve fotbale (5. 9. 2020 Náchod) 

Úklid veřejného prostranství v okolí lokality Dukla (21. 11. 2020 Písek) 

Úklid hřiště mateřské školy a veřejného prostoru (2. 12. 2020 Náchod) 

Sbírka oblečení a spacích pytlů pro lidi bez domova. Sbírku převzalo Městské středisko 

sociálních služeb – Naděje (22. 12. 2020 Písek). 

 

Projekt v číslech 

 
Setkání komunitních organizátorek a realizačního týmu – 32 romských žen, 6 vedoucích 

lokálních skupin; 

Letní škola - 28 romských žen (komunitní organizátorky) získaly znalosti v oblastech 

komunitní práce a komunitního organizování, advokační činnosti, fungování místní 

samosprávy, leadershipu, a posílily své komunikační dovedností, sebedůvěru a sebevědomí; 

Dotazníkové šetření - 128 členů romské komunity, 55 romských žen a 28 komunitních 

organizátorek se zapojilo do aktivity Dotazníkové šetření; 

Komunitní akce -  26 členů romské komunity a 10 komunitních organizátorek. 

 

 

Projekt podpořili 

 
Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, 

jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je 

financován z Fondů EHP a Norska. 

 

Projekt podpořil Úřad vlády České republiky v rámci dotačního programu Prevence sociálního 

vyloučení a komunitní práce. 

 

Projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze 
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Doučování 

Projektový plakát 

DŽA DUREDER 

Projekt „Dža dureder - Pokračuj“ je navazujícím 

vzdělávacím projektem, který realizujeme od roku 2004. 

Tento projekt byl zaměřen na doučování romských i 

neromských žáků 1. – 9. tříd ZŠ ze sociálně slabých rodin 

z celé ČR. Posláním projektů „Dža dureder“ bylo a je udržet 

žáky v základním vzdělávání a přispět k úspěšnému ukončení 

ZŠ s výsledky, které jim pomohou k přijetí na střední školu. 

Dlouhodobým cílem těchto vzdělávacích projektů je zvýšit 

počet vzdělané romské mládeže, a to formou bezplatného 

doučování a přípravy na přijímací zkoušky na SŠ.  

Hlavní aktivitou projektu bylo doučování žáků 

z Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého, Pardubického 

a Plzeňského kraje. Žákům 9. tříd jsme poskytli 

poradenství s výběrem studijních oborů SŠ a zajistili 

studijní materiály.  Přestože pandemie Covid-19 

ovlivnila aktivity projektu, které jsou zaměřeny 

především na osobním setkávání žáků a lektorů, 

podařilo se projekt realizovat online cestou, 

prostřednictvím dostupných bezplatných mobilních a 

internetových aplikací (zoom, skype, messenger a další).  

 

Během celého školního roku probíhalo 

doučování žáků 1. – 9. tříd, především 

z matematiky, českého a anglického jazyka, 

chemie, prvouky, a dalších předmětů. Žáci 9. 

tříd procvičovali modelové testy na přijímací 

zkoušky na SŠ, a to zejména z českého jazyka, 

anglického jazyka a matematiky. Doučování a 

příprava na příjímací zkoušky probíhala 

individuálně nebo skupinově dle potřeb žáků 

v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020, a to formou 

distančního doučování nebo osobního 

setkávání. Aktivity projektu se uskutečnily 

v Bruntále, Ostravě, Ústí nad Labem, 

Trmicích, Svitavách, Rokycanech a v Praze.  
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Projekt v číslech 

Do projektu „Dža dureder“ v roce 2020 se celkem zapojilo 94 žáků 1. – 9. tříd ZŠ. 

Proběhlo celkem 47 skupinových a individuálních kurzů doučování a přípravy na 

příjímací zkoušky na SŠ. 

Celkem si zlepšilo/udrželo známku z doučovaného předmětu 79,27% žáků. 

Celkem 4 žáci 9. třídy, kteří se připravovali na přijímací zkoušky na SŠ, byli úspěšně 

přijati ke studiu na SŠ. 

Doučovalo 30 lektorů, kteří odučili celkem 979,5 hodin. 

Podpořilo nás 

 

 

REALIZACE PROJEKTU BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 

TĚLOVÝCHOVY V RÁMCI PODPORY INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY V ROCE 2020. 
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BARUV FELLOWSHIP PROGRAM 

Organizace Slovo 21 s podporou Velvyslanectví USA v 

Praze již pátým rokem nabízí odborné stáže pro romské 

studenty vysokých a vyšších odborných škol. Cílem 

projektu Baruv Fellowship program je prohloubení 

znalostí a nově získaných dovedností studentů vysokých 

škol, které mohou nadále uplatnit ve svém profesionálním 

i osobním životě a umožní jim tak zvýšit své šance na 

trhu práce. 

Snažíme se studentům vyhledat vhodné stáže, které 

jim budou „šité na míru“ tak, aby korespondovaly s 

jejich studijním zaměřením, ale hlavně je motivovaly 

v jejich osobnostním růstu. 

Během letošního roku jsme identifikovali studenty, 

který se ucházeli o stáž v Baruv Fellowship 

programu. Obdrželi jsme více než 12 životopisů a 

vybrali jsme 5 následujících studentů: 

Nicola Dunová: studentka systémů řízení projektů 

na Západočeské univerzitě v Plzni. Stáž absolvovala 

na USA ambasádě v Praze v oddělení politických a 

lidských zdrojů. 

Martina Kahraman: je studentkou Vysoké školy finanční a správní, kde se zaměřuje na 

účetnictví. Stáž absolvovala na Magistrátu hlavního města Prahy - odboru národnostních 

menšin.  

Robert Oláh: student ekonomie na 

Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. 

Robert měl zajištěnou stáž ve 

společnosti BAJGER s.r.o. v Trmicích, 

kde se zaměřuje na správu a 

ekonomiku. 

Michal Gábor: student geologie a 

ekologie na Ostravské univerzitě. 

Michal měl zajištěnou stáž 

na  Magistrátu města Ostravy, kde 

vykonával stáž na oddělení 

odpadového hospodářství a ochrany 

ovzduší a také na oddělení ochrany přírody, půdy a lesa. Michal navštěvoval magistrát 

dvakrát týdně. 

Linda Jirásková: je studentkou fakulty Zdravotní studie Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem. Linda měla stáž v nemocnici v Chomutově jako porodní 

asistentka. 

 

Závěrečné on-line setkání stážistů a projektového týmu 

Projektový plakát 
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Velvyslanectví USA každý rok společně se Slovem 21 organizuje setkání stážistů, kde sdílejí 

své zkušenosti a mají možnost poznat jeden druhého. V roce 2020 se uskutečnilo setkání 

nejen aktuálních stážistů ale i stážistů z minulých let za účastí zástupců Velvyslanectví USA 

v Praze a Slova 21. Z důvodu pandemie Covid-19 proběhlo online formou prostřednictvím 

Zoomu. Během závěrečného setkání jsme mluvili o tématech, jako je průběh stáže ale také o 

pracovních příležitostech pro stážisty.  
 

Projekt v číslech 

5 stážistů 

5 partnerských organizací 

 

 

Podpořilo nás 
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Mezinárodní on-line setkání projektového týmu 

Projektový plakát 

SAR UPRE! 

Projekt Sar Upre!, který začal 1. 8. 2020, navazuje na 

portfolio inkluzivních vzdělávacích programů naší 

organizace. Cílem projektu je zvýšit kompetence učitelů 

základních škol tak, aby žáky nevnímali jako homogenní 

celek, ale jako jednotlivce pocházející z odlišných 

kulturních a životních podmínek, a aby tomu přizpůsobili 

metody výuky. To je podle našeho názoru didaktické 

mistrovství, ke kterému může dospět výborný učitel. 

 

V rámci projektu proškolíme 30 pedagogů ze 

základních škol z celé České republiky v oblasti 

inkluzivního vzdělávání v šesti na sobě navazujících 

školeních. Ke každému z těchto školení vznikají 

podpůrné materiály, na kterých spolupracují experti 

projektu jak z Čech, tak z Islandu.  

 

Bohužel stejně jako ostatní projekty provází i projekt 

Sar Upre nesnáze spojené s celosvětovou pandemií 

COVID-19. Začátek školení je tak naplánován na 

podzim roku 2021. 

Informační úvodní setkání s řediteli a 

zástupci škol muselo proběhnout 

v online prostoru. Rozhodli jsme se, 

že vzhledem k online formátu bude 

úvodních setkání uspořádáno více, 

aby skupiny byly menší a všichni 

zúčastnění měli dostatečný prostor 

ke kladení svých dotazů.  

V rámci projektu vznikne i 

animovaný loutkový film, který 

originální formou ukáže na přednosti 

inkluzivní formy vzdělávání. 

Natáčení bude dokončeno v roce 

2021 a bude realizováno profesionálním filmovým štábem v české a anglické verzi. Naše 

expertka Marie Gottfriedová (ředitelka základní školy v Trmicích) spolupracuje se 

scénáristou Radkem Beranem na scénáři k loutkovému filmu o inkluzivním vzdělávání. 

Marie Gottfriedová dodává náměty přímo ze své dlouhodobé praxe. Konečný scénář bude 

nejprve schválen týmem expertů.  
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On-line setkání expertů projektu Sar Upre! 

Mezinárodní setkání projektového 

týmu, mezi které se řadí Městská část 

Praha 4 a Freeman development 

institute zatím proběhlo taky pouze 

on-line, a to 13. 11. 2020.  

Doufáme, že intenzivní mezinárodní 

setkání jak expertního týmu, tak 

projektového týmu budou moci 

proběhnout prezenčně v následujícím 

roce a že se nám během projektu 

podaří uspořádat i plánovanou 

malou letní školu pro pedagogy.  

 

Projekt v číslech 

30 pedagogů budou proškoleni v oblasti inkluzivního vzdělávání 

2 on-line mezinárodní setkání expertního týmu 

1 on-line mezinárodní setkání projektového týmu 

 

Podpořili nás 

 

 

 
Projekt Sar Upre! (Jak na to!) je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání. 

Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování 

ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k 

posilování spolupráce s 15 evropskými státy. 
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NOVÝ DOMOV V ČESKÉ REPUBLICE 

Projekt Nový domov v České republice, AMIF/15/04 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. Během roku 2020 jsme realizovali 

integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, které byly od dubna přesunuty do online 

prostoru. 

 

Rok 2020 jsme započali realizací  školení pro lektory, jehož se zúčastnilo 12 osob. 

Následovalo školení tlumočníků angličtiny s účastí 7 osob. 

Během roku 2020 jsme připravili a zrealizovali 3 prezenční integrační semináře. Dva z nich 

proběhly v prostorách spolku Slovo 21, z. s. v Praze, a to pro rusky a arabsky mluvící držitele 

mezinárodní ochrany. Následoval prezenční seminář pro arabsky mluvící osoby v Brně, jež 

jsme realizovali ve spolupráci s Centrem pro cizince Jihomoravského kraje (seminář proběhl 

v prostorách Centra). Na těchto seminářích byli/y vždy přítomni/y 2 lektoři/ky a 2 

tlumočníci/tlumočnice. V rámci programu se o svůj osobní příběh s účastníky podělil „host-

cizinec“ – člověk, který již v České republice nějakou dobu žije a prošel si obdobnou 

zkušeností, jako účastníci. Účastníkům byl též promítnut krátký film „Česká republika - váš 

nový domov“.  

V dubnu roku 2020, jsme v reakci na propuknutou pandemii COVID-19, začali připravovat 

semináře v online prostoruLektora i tlumočníka čekal nelehký úkol – museli si osvojit nový 

způsob vzájemné spolupráce a práce se skupinou (vč. práce s aplikací – funkce sdílené 

obrazovky, funkce flipchartu apod.). První online seminář proběhl dne 18. - 19. 4. 2020 

v arabském jazyce a dovolujeme si jej hodnotit za vydařený. Následovaly online semináře 

pro rusky, česky, anglicky a další arabsky mluvící osoby. Celkem jsme do konce roku 

zrealizovali 6 seminářů v online formě. V rámci programu měl své vystoupení opět „host-

cizinec“ a účastníkům jsme promítli krátký film „Česká republika - váš nový domov“. 

Publikace a osvědčení o absolvování semináře obdrželi účastníci v online formě a následně i 

fyzicky poštou.  
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A co o seminářích napsali někteří ze zúčastněných? 

„Byly zodpovězeny všechny dotazy na různé věci, dále dobrá kvalita poslechu lektora.“ 

„Všechno bylo užitečné.“ 

„Líbilo se mi téma jednání s úřady, moje práva a povinnosti.“ 

Během seminářů jsme realizovali supervize některých lektorů a tlumočníků s cílem zlepšení 

jejich lektorských a tlumočnických dovedností. V roce 2020 jimi prošlo 8 lektorů a 

tlumočníků. 

 

Projekt v číslech 

realizovány 3 prezenční semináře (v Praze a v Brně) pro 15 účastníků 

realizováno 6 online seminářů pro 48 účastníků 

3denní školení lektorů pro 12 osob 

1denní školení tlumočníků angličtiny pro 7 osob 

8 supervizí lektorů a tlumočníků 

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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RODINA ODVEDLE 

 

 
Proběhl 17. ročník projektu, který skrze své aktivity podporuje integraci cizinců ze třetích zemí do 

majoritní společnosti, a tím napomáhá bourání vzájemných bariér a potírání předsudků jak ze strany 

Čechů vůči cizincům, tak i naopak.  Projekt byl realizován jen v Praze, jelikož byl podpořen pouze 

Magistrátem Hlavního města Prahy. 

Projekt měl za cíl integrovat cizince prostřednictvím rozvoje vztahů a kvalitního soužití mezi 

majoritní společnosti a cizinci ze třetích zemí. Jelikož je základem společného soužití dobrá 

komunikace mezi lidmi z různých etnických skupin, součásti projektu byla i mediální 

kampaň a publicita, do které se každoročně zapojují regionální i celostátní média a média 

partnerských spolků a organizací. 

Cíle projektu byly naplněny realizaci následujících aktivit: 

Setkání rodin u oběda  

Společné obědy se konají jednou 

ročně a do projektu se mohou 

zapojit české rodiny a rodiny cizinců 

legálně žijících na území ČR. Dle 

původního záměru byla v roce 2020 

plánována realizace 15 setkání 

českých rodin s rodinami cizinců, 

žijících na území hlavního města 

Prahy, a to 29. 11. 2020. Z důvodu 
Setkání rodin u obědové příležitosti, 2020 

Projektový leták Rodina Odvedle 



39 
 

pandemie COVID-19 a zavedení nouzového stavu i dalších opatření Vlády ČR nebyla možná 

realizace těchto společných obědů v stanoveném termínu.  

Až po částečném uvolnění vládních opatření se našla forma, kterou by bylo možné projekt 

realizovat, a to v měsíci prosinci 2020. Počet setkání rodin byl snížen z 15 na 8, a zároveň 

nebyl určen jeden termín realizace všech setkání. Vzhledem k současné situaci jsme rodinám 

vyšli vstříc, a dali jím možnost uskutečnit obědy po domluvě v termínech dle jejích možností, 

a to v průběhu měsíce prosince 2020. V průběhu měsíce prosince 2020 proběhlo 8 setkání 

českých rodin a rodin cizinců u 

společného oběda, kterých se 

zúčastnilo 43 osob.  Přihlášené rodiny 

jsou propojovány na základě věku, 

koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně 

města bydliště, a to 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 obědů měli 

možnost ochutnat tradiční speciality a popovídat si o kultuře, tradicích a životě.  

Do projektu se zapojili cizinci z těchto zemí: Srbsko, Sýrie, Bosna a Hercegovina, Vietnam a 

Ukrajina. 

Od roku 2004 se do projektu Rodina Odvedle zapojilo celkem 1676 rodin.  

  

Připravené jídlo z jednoho ze setkání 
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Rodina Odvedle 2020 v číslech: 

 
8 setkání rodin u společného oběda 

 
16 zúčastněných rodin cizinců a českých rodin  

 
43 osob (Čechů a cizinců) 

 

Podpořili nás: 

 

 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN S PODPOROU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
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VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 

Jádrem projektu je realizace adaptačně-integračních kurzů (AIK) pro nově příchozí cizince ze třetích 

zemí, které mají účastníkům usnadnit začátek života v nové zemi. Během 4 hodinového kurzu lektor 

s tlumočníkem představí účastníkům informace o tématech, se kterými se většina nově příchozích 

setkává v každodenním životě, např. pobytové záležitosti, bydlení, zaměstnání, vzdělávání dětí či 

zdravotnictví. Kurzy jsou vždy vedeny v češtině a tlumočeny do 9 jazyků. Cílem projektu je 

poskytnout kvalitní a ověřené informace tak, aby cizinci byli nezávislí a aby v případě potřeby věděli, 

na koho se mohou obrátit (např. Centra na podporu integrace cizinců nebo nevládní neziskové 

organizace).  

 

Rok 2020 byl pro projekt 

Vítejte v České republice 

specifický v tom, že se 

jednalo o poslední rok 

před tím, než se AIK staly 

od 1. 1. 2021 povinné pro 

vybrané skupiny cizinců 

dle Novely zákona o 

pobytu cizinců na území 

ČR. Během celého roku se 

tak projektový tým Slova 

21 intenzivně věnoval 

přípravě metodických 

materiálů a školení 

lektorů a tlumočníků, 

aby se začátkem nového roku mohly povinné AIK bez problémů začít. Veškeré přípravy 

probíhaly v úzké spolupráci s OAMP MV ČR a Centry na podporu integrace cizinců.  

 

Projektové aktivity byly v roce 2020 značně ovlivněny pandemií nemoci COVID-19 a 

souvisejícími vládními opatřeními. Z důvodu nemožnosti potkávat se naživo byly 

adaptačně-integrační kurzy, fokusní skupiny, školení lektorů a částečně i školení tlumočníků 

přesunuty do online formátu. To vyžadovalo velké organizační a technické nasazení, aby se 

nejenom všichni zapojení zvládli připojit, ale hlavně aby i lektoři a tlumočníci zvládli 

kvalitně vést a tlumočit kurzy v online prostředí.  

 

 

Online školení lektorů, jaro 2020 
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Mimo organizaci projektových aktivit v online 

prostředí byla velká pozornost věnována přípravě 

informačních materiálů pro cizince v 10 jazycích 

(čeština, angličtina, ruština, ukrajinština, mongolština, 

španělština, srbština, arabština, francouzština a 

vietnamština), které jsou k dispozici volně ke stažení 

na webových stránkách projektu. Jedná se o brožury 

Vítejte v České republice a Příští zastávka Česká 

republika a o informační leták Jak na to. Všechny 

materiály zároveň prošly úplně novým grafickým 

zpracováním, aby byla vytvořena jednotná vizuální 

identita projektu.  

 

  

 

 

 

 

  

Náhled titulní strany brožury Vítejte v České 
republice 
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Projekt v číslech 

 

62 adaptačně-integračních kurzů pro 608 účastníků 

23 fokusních skupin pro nácvik lektorů a tlumočníků 

3 pětidenní školení lektorů pro 30 účastníků 

2 dvoudenní školení tlumočníků pro 10 účastníků 

10 jazykových verzí brožury Vítejte v České republice 

10 jazykových verzí brožury Příští zastávka Česká republika 

10 jazykových verzí informačního letáku Jak na to. 

 

Podpořili nás: 

 
Projekt Vítejte v České republice je financován Ministerstvem vnitra České republiky. 
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VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA 2020 
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