
 

 

Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a 
spolupracujících subjektů. 

Platforma I.  

Datum: 25. 10. 2021 

Místo konání: EUROTOPIA.CZ, o.p.s. NZDM Modrá Kočka Opava 

Partneři projektu: Centrum inkluze, Ecce Homo, Hope House, Velká náruč 

 

Zápis ze setkání: 

Pavol Harminc, manažer projektu - úvodní slovo a představení projektu Zvyšování 
profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů. 

Představení partnerů projektu 

• Centrum Inkluze – Budišov nad Budišovkou 
• Ecce Homo Šternberk, z.s. 
• Elim Opava, o.p.s. 
• Hope House – Rýmařov 
• Velká náruč – Horní Suchá 
• Komunitní centrum – Frýdek-Místek 

Představení aktivit projektu KA2 – platforma spolupráce pro romské a proromské organizace 
a další subjekty a KA3 - vzdělávací aktivity pro zvyšování profesionalizace 
romských/proromských organizací v podobě kurzů, workshopů, kulatých stolů 

Vzdělávací aktivity – 8 vzdělávacích aktivit (kurzu/workshopů/kulatých stolů) 

Témata  

Komunitní práce a její rozvoj, Inkluze romských dětí ve školách, Práce se žákem s 
přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě, Společným vzděláváním s rizikem (a bez rizika) 
užívání informačních a komunikačních technologií, Rodina jako součást vzdělávání dětí. 

Workshopy 

Sdílení zkušeností dobré praxe s romským etnikem, Děti v sociálně znevýhodněném prostředí 
a kdo je pomůže udržet ve vzdělávání, Rodič v průniku školy a sociální oblasti aneb jak 
nastavit systém pomoci a podpory. 

Kulaté stoly 

Společné vzdělávání je přirozená věc, Rodina a její role v aktuálních proměnách společnosti, 
Inovativní přístupy a možnosti práce s romským etnikem. 



 

Cíl projektu - projekt je zacílen na podporu platforem, podporu začleňování a posilování 
postavení Romů v ČR. Cíle se snažíme dosáhnout vytvořením platformy spolupráce, realizací 
workshopů, kurzů a školení, realizací aktivit podporujících komunitní práci, realizací aktivit 
napomáhajících k vytvoření pozitivního obrazu Romů, včetně dobrých příkladů z praxe. 

Role člena platformy - aktivně participuje a spolupracuje na pozici člena, pozorovatele či 
připomínkovatele relevantních dokumentů a výstupů na veškerých relevantních 
monitorovacích pracovních skupinách a platformách. Aktivně se připravuje na jednání, účast 
na jednáních, připomínkování dokumentů, tvorbu dokumentů. Spolupracuje s ostatními členy 
relevantních platforem. 

Jednotlivé představení účastníků platformy 

Eurotopia – představení organizace formou PP. Představení komunitní práce v Krnově a 
Opavě.  

Velká náruč – počet aktivních dětí 36, spolupráce s farářem, realizace PT, volnočasových 
aktivit, doučování.  

ECCE HOMO – realizace projektů zaměstnanosti, SAS, doučovací kluby, komunitní práce ve 
Šternberku, komunitní práce Moravský Beroun, zaměstnávání maminek po mateřské 
dovolené, nácvik sociálních dovedností, stipendijní program pro bydlení. 

Hope House Rýmařov – Terénní programy Rýmařov, NZDM, realizace potravinové pomoci. 
Snaha propojit divadlo s NZDM.  

Centrum inkluze – komunitní práce od roku 2018 OPZ Most porozumění, realizace 
komunitních aktivit, do správy organizace dostala pozemek k realizaci aktivit, nejsou prostory 
k pronájmu, s jádrovou skupinou se schází pracovníci v zasedací místnosti nebo si pronajímají 
prostory.  

Diskuze k další platformě, návrhy témat:  

Stigmatizace CS, porušování jejích práv a diskriminace.  

Nestálost ve financování.  

Komunikační strategie pracovníka, schopnost vyjednávat na obcích, úřadech, schopnost 
prodat dobrou praxi, zplnomocnit pracovníky. 

Ze skupiny vzešla potřebnost sdílení k tématu: Financování organizace, spolku, možnosti 
podávání projektů.  

 

Termín druhé platformy: 23. 11. 2021 (úterý) 

 

 







Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů.

Platforma I. 

Datum: 25. 10. 2021

Místo konání: EUROTOPIA.CZ, o.p.s. NZDM Modrá Kočka Opava

Partneři projektu: Centrum inkluze, Ecce Homo, Hope House, Velká náruč



Zápis ze setkání:

Pavol Harminc, manažer projektu - úvodní slovo a představení projektu Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů.

Představení partnerů projektu

· Centrum Inkluze – Budišov nad Budišovkou

· Ecce Homo Šternberk, z.s.

· Elim Opava, o.p.s.

· Hope House – Rýmařov

· Velká náruč – Horní Suchá

· Komunitní centrum – Frýdek-Místek

Představení aktivit projektu KA2 – platforma spolupráce pro romské a proromské organizace a další subjekty a KA3 - vzdělávací aktivity pro zvyšování profesionalizace romských/proromských organizací v podobě kurzů, workshopů, kulatých stolů

Vzdělávací aktivity – 8 vzdělávacích aktivit (kurzu/workshopů/kulatých stolů)

Témata 

Komunitní práce a její rozvoj, Inkluze romských dětí ve školách, Práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě, Společným vzděláváním s rizikem (a bez rizika) užívání informačních a komunikačních technologií, Rodina jako součást vzdělávání dětí.

Workshopy

Sdílení zkušeností dobré praxe s romským etnikem, Děti v sociálně znevýhodněném prostředí a kdo je pomůže udržet ve vzdělávání, Rodič v průniku školy a sociální oblasti aneb jak nastavit systém pomoci a podpory.

Kulaté stoly

Společné vzdělávání je přirozená věc, Rodina a její role v aktuálních proměnách společnosti, Inovativní přístupy a možnosti práce s romským etnikem.

Cíl projektu - projekt je zacílen na podporu platforem, podporu začleňování a posilování postavení Romů v ČR. Cíle se snažíme dosáhnout vytvořením platformy spolupráce, realizací workshopů, kurzů a školení, realizací aktivit podporujících komunitní práci, realizací aktivit napomáhajících k vytvoření pozitivního obrazu Romů, včetně dobrých příkladů z praxe.

Role člena platformy - aktivně participuje a spolupracuje na pozici člena, pozorovatele či připomínkovatele relevantních dokumentů a výstupů na veškerých relevantních monitorovacích pracovních skupinách a platformách. Aktivně se připravuje na jednání, účast na jednáních, připomínkování dokumentů, tvorbu dokumentů. Spolupracuje s ostatními členy relevantních platforem.

Jednotlivé představení účastníků platformy

Eurotopia – představení organizace formou PP. Představení komunitní práce v Krnově a Opavě. 

Velká náruč – počet aktivních dětí 36, spolupráce s farářem, realizace PT, volnočasových aktivit, doučování. 

ECCE HOMO – realizace projektů zaměstnanosti, SAS, doučovací kluby, komunitní práce ve Šternberku, komunitní práce Moravský Beroun, zaměstnávání maminek po mateřské dovolené, nácvik sociálních dovedností, stipendijní program pro bydlení.

Hope House Rýmařov – Terénní programy Rýmařov, NZDM, realizace potravinové pomoci. Snaha propojit divadlo s NZDM. 

Centrum inkluze – komunitní práce od roku 2018 OPZ Most porozumění, realizace komunitních aktivit, do správy organizace dostala pozemek k realizaci aktivit, nejsou prostory k pronájmu, s jádrovou skupinou se schází pracovníci v zasedací místnosti nebo si pronajímají prostory. 

Diskuze k další platformě, návrhy témat: 

Stigmatizace CS, porušování jejích práv a diskriminace. 

Nestálost ve financování. 

Komunikační strategie pracovníka, schopnost vyjednávat na obcích, úřadech, schopnost prodat dobrou praxi, zplnomocnit pracovníky.

Ze skupiny vzešla potřebnost sdílení k tématu: Financování organizace, spolku, možnosti podávání projektů. 



Termín druhé platformy: 23. 11. 2021 (úterý)





image1.jpeg



