
 

 

POZVÁNKA NA KONFERENCI 

Participace Romů: Možnosti zapojování Romů na lokální i celostátní úrovni 

Téma zapojování Romů do rozhodování na různých úrovních je v posledních letech zmiňováno stále častěji. Jaká 

je ale realita? Daří se nám tento cíl naplňovat? Jaké jsou možnosti podpory a jaké jsou naopak bariéry, které 

zapojování brání? Je možné vyvíjet účinná opatření bez toho, aby do nich byli zapojeni ti, kterých se bezprostředně 

dotýkají? Je participace jen módní vlnou, zastávanou hrstkou aktivistů, která v realitě nemůže fungovat? A jak 

zapojování Romů souvisí s oblastmi, jako je prevence kriminality nebo sociální práce? Na tyto i další otázky se 

pokusí odpovědět naši hosté – dva zástupci romské komunity a dva sociální pracovníci, kteří se participací 

zabývají profesně i ve volném čase.  

7. listopadu 2018, 9:00 – 15:00 

Divadlo otevřených dveří (DIOD), Jihlava 

Program 

09:00 – 09:15 Registrace účastníků a zahájení 

09:15 – 10:00  David Tišer: Nutnost participace Romů 

10:00 – 10:45  Daniel Škarka: Příběh o spolupráci aneb participace Romů 

10:45 – 11:00  Přestávka 

11:00 – 11:45  Eva Nováková: Participace Romů na příkladu nepovedeného pokusu z Jihlavy 

11:45 – 12:30  Robin Stria: Participace skrze divadelní workshop  

12:30 – 13:30  Oběd 

13:30 – 14:45  Workshop pod vedením Davida Tišera 

14:45 – 15:00  Ukončení 

U jednotlivých příspěvků je počítáno s časem na diskusi. Občerstvení bude zajištěno. 

Svou účast prosím potvrďte Agátě Drevňákové do 31. 10. 2018 (agata.drevnakova@jihlava.charita.cz). 

Konference je realizována za podpory Rady vlády a v rámci projektu Prevence kriminality podpořeného 

Fondem Vysočiny.  

Anotace příspěvků: 

David Tišer: Nutnost participace Romů 

„Nutnost participace Romů je zdůrazňována jak Radou Evropy, tak i EU. Podle Evropské komise je potřeba, aby při 

navrhování, provádění a monitorování vnitrostátních strategií vedly vnitrostátní, regionální a místní orgány 

soustavně dialog s romskou občanskou společností. Opakovaně přitom zdůraznila, že zapojení občanské 

společnosti by se nemělo omezovat na pouhé konzultace. Občanská společnost musí při provádění a monitorování 

vnitrostátních strategií hrát aktivní úlohu; pro úspěch a udržitelnost integrovaných místních akčních plánů má 

zásadní význam budování kapacit v základních strukturách občanské společnosti na místní úrovni, zejména mezi 

Romy.  

 



 

 

S výjimkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny tak není na regionální a místní úrovni rozvíjena 

systematicky síť, respektive sítě, zastupující Romy. Není ani nastaven systém podpory kapacit romských 

organizací občanské společnosti. Aktéři romské občanské společnosti jsou podporováni pouze v rámci realizace 

konkrétních projektů; což však nemusí být pro podporu kapacit dostačující“.     

Výňatek z textu Strategie romské integrace do roku 2020 

Bc. David Tišer je romista, režisér, lektor a vůbec první LGBT romský aktivista v ČR. Absolvoval romistiku na FF 

UK. Byl členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, v současné době je členem Výboru pro práva 

sexuálních menšin Rady vlády pro lidská práva. Před pěti lety založil spolek ARA ART, který se věnuje umělecké 

metodě „divadlo utlačovaných“, výstavám romských umělců nebo pořádání pražských oslav Mezinárodního dne 

Romů.  

Daniel Škarka: Příběh o spolupráci aneb participace Romů  

Příspěvek se zabývá osobní zkušeností s dobrou, ale i špatnou praxí od konce devadesátých let do současnosti. 

Poznatky a zkušenosti jsou rozděleny do čtyř oblastí. První představují počátky vzniku klubovny pro romskou 

mládež a její transformace na NZDM v Jihlavě. Druhou částí je zkušenost s transformací klubovny pro děti na 

komunitní centrum v jedné z osad východního Slovenska. Třetí část se týká vzniku terénního programu v sociálně 

vyloučených lokalitách v kontextu Vysočiny. Poslední částí jsou poznatky z výzkumné činnosti v oblasti vzdělávání 

realizované v různých městech. Všechny části jsou s důrazem na vysvětlení role Romů jako účastníků. 

Bc. Daniel Škarka je v současnosti výzkumníkem a evaluátorem v Agentuře pro sociální začleňování. V minulosti 

pracoval pro Člověka v tísni na východním Slovensku a v Čechách pro Oblastní charitu Jihlava.  

Eva Nováková: Participace Romů na příkladu nepovedeného pokusu z Jihlavy 

Ve svém příspěvku se zaměří na zapojování Romů a překážky, které mu brání. Identifikuje způsoby, jakými je 

možno participaci podpořit. Hovořit bude o konkrétním příkladu zapojování Romů do přípravy revitalizace náměstí 

v Jihlavě a o lekcích, které z těchto snah vyvstaly. Kromě toho se zmíní i o různých neformálních aktivitách a 

spolupráci Romů a neromů. 

Bc. Eva Nováková tři roky vedla sociální službu Terénní programy SOVY pod Oblastní charitou Jihlava. 

Vystudovala obor sociologie a sociální politika, dva roky studovala romistiku. V minulosti se podílela na různých 

projektech, jako byly UFOSS (veřejné debaty na romistická témata) nebo Stan romské kultury, působila jako 

manažerka hudební kapely Terne Čhave. V současnosti spolupracuje na sérii Rozpravy v jihlavském divadle DIOD 

a projektu Férové bydlení, zaměřeném na oslovování soukromých majitelů bytů a nemovitostí, s cílem 

zprostředkovat bydlení pro skupiny, které jsou na běžném trhu s nemovitostmi diskriminované nebo 

znevýhodněné.    

Robin Stria: Participace skrze divadelní workshop  

Tématem příspěvku bude metoda komunitní práce s neherci a jejich okolím na příkladu brněnského projektu Miri 

fajta. Zaměří se i na finanční aspekty a jejich dopad na identifikaci s cílem projektu. 

Projekt sitcom Miri fajta začal v květnu 2017, kdy byl sestaven realizační tým. S ním se premiéru divadelní 

inscenace podařilo uvést v listopadu téhož roku. Projekt pokračoval přípravou filmové verze, která je v současné 

době ve střižně a bude mít premiéru 7. prosince 2018. 

Robin Stria, DiS. vystudoval Evangelickou akademii a Vyšší odbornou školu sociálněprávní v Brně. Pracoval v 

organizaci IQ Roma Servis, nyní je zaměstnán v brněnském středisku Drom jako vedoucí komunitního centra. Ve 

volných chvílích se věnuje natáčení sitcomu či programové přípravě online romské televize. 


