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TISKOVÁ ZPRÁVA

Podpora Romů v Praze
V Praze dne 29. října 2007
Projekt Podpora Romů v Praze je zaměřen na vzdělávání a zaměstnávání Romů a
probíhá v období 2005 – 2008 v rámci programu Iniciativy Společenství Equal. Za
dva roky trvání projektu se jej zúčastnilo 1.106 pražských Romů a již 97 z nich díky
němu bylo zaměstnáno, ostatní prošli rekvalifikačními a vzdělávacími kurzy nebo
byli přijati na střední nebo vysokou školu. Projekt čerpá finance z Evropského
sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR; jeho rozpočet na tři roky činí
26.948.000 Kč. Projekt si klade za cíl umožnit pražským Romům získat vzdělání a
zaměstnání a bojovat se všemi formami diskriminace na trhu práce.
V Praze žije podle kvalifikovaných odhadů 24.000 Romů, z toho 80 % nezaměstnaných.
Mezi hlavní důvody patří zejména nízká vzdělanost a kvalifikace Romů a diskriminace
na trhu práce.
Tento fakt byl hlavním impulzem pro přípravu a uskutečnění projektu, který realizuje
Občanské sdružení Slovo 21 ve spolupráci s národními partnery: Hlavním městem
Praha, občanskými sdruženími dlouhodobě se zabývajícími touto tématikou R-Mosty a
Romea, Městskou částí Praha 3 a Základní školou Havlíčkovo náměstí. Projekt má i dva
zahraniční partnery – portugalské město Coimbra a Regionální rozvojovou agenturu
Murska Sobota ze Slovinska.
Za více než dva roky trvání projektu se zrealizovaly následující aktivity:
Příprava žáků základních a středních škol na střední a vysoké školy. Uskutečnila se
2 kola přípravných seminářů, kterými prošlo 122 žáků základních škol, z nichž 54 bylo
přijato na střední školu. Ze 24 středoškoláků, kteří se v rámci projektu připravovali na
přijímací řízení na vysokou školu, školy přijaly 6 studentů. V současné době začíná další
kolo přípravy studentů.
Přípravné kurzy pro romské zájemce
PC kurzy navštěvovalo celkem 73 pražských Romů, z nichž 47 úspěšně absolvovalo.
Části z nich znalost práce s počítači pomohla najít zaměstnání. Kurzy anglického jazyka
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navštěvovalo 27 Romů a certifikát obdrželo 22 z nich. Součástí projektu jsou také
motivační workshopy pro romské ženy, které absolvovalo 15 účastnic a motivační
výcviky pro žáky základních škol, kterých se zúčastnilo 60 romských žáků. V rámci
přípravy romské mládeže na vstup na trh práce se s nejrůznějšími profesemi seznámilo
přes 190 mladých Romů a semináře na profesní orientaci navštívilo 149 Romů. Kurzem
domácí výroby prošlo 59 žen, z nichž 15 získalo rekvalifikaci. Rekvalifikačním kurzem
kosmetiček prošly 4 romské ženy, které jej také úspěšně dokončily. Stejně tak u kurzů
pro svářeče obdrželi všichni 4 absolventi osvědčení. Velkým úspěchem je, že všech 9
osob, které prošly rekvalifikačními kurzy pro kosmetičky a svářeče, získalo zaměstnání.
Velmi úspěšné byly také inovativní kurzy na dokončení základního vzdělání pro dospělé,
které dosud navštívilo 35 Romů a díky nim 3 získali zaměstnání.
Důležitou součást projektu tvoří Internetová burza práce a Internetové centrum. Burzu
práce navštíví cca 600 osob týdně a momentálně je zde zaregistrováno 325 uživatelů a 55
společností. Tyto webové stránky s pracovními nabídkami pomohly zaměstnat již 18
osob. Internetové centrum se 6 počítači a odbornými poradci, které je otevřeno
v Moravské ulici 42 na Praze 2, měsíčně navštíví cca 150 klientů. Díky poradenství
v Internetovém centru našlo práci 12 klientů.
V rámci projektu bylo dosud oslovoveno 43 společností - potenciálních zaměstnavatelů,
jež zaměstnaly 50 osob, z nichž 9 předtím prošlo některým z kurzů projektu. Školení na
zvyšování profesních dovedností v neziskových organizacích úspěšně absolvovalo 10
pražských Romů.
Školením pro mladé romské novináře prošlo 11 uchazečů, z nichž 8 aktivně pracuje
v mediální oblasti. V rámci projektu byli proškoleni a zaměstnáni 2 terénní
zprostředkovatelé práce, kteří byli v kontaktu s 29 klienty, z nichž 14 díky jejich
poradenství získalo práci.
Hlavním výstupem projektu je Mezinárodní komparativní studie s analýzou situace
v oblasti vzdělávání a zaměstnávání Romů v ČR, Slovinsku a Portugalsku, popis
jednotlivých aktivit a prezentace inovativních modelů řešení situace v této oblasti.
V současné době je zpracována PDF verze studie, která obsahuje informace týkající se
realizace projektu po dobu 2 let, v závěru projektu bude vydána tištěná finální verze.
“Jsme velice rádi, že se projektu zúčastnilo 1.106 pražských Romů a dosud se nám
podařilo zaměstnat 97 z nich, dalším z nich se podařilo dostat se díky projektu na
vysněnou školu nebo si zvýšit kvalifikaci. Nyní vstupujeme do závěrečné fáze realizace
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projektu a předpokládáme, že počet Romů, kteří díky projektu získají vzdělání nebo
zaměstnání, se ještě zvýší. Věříme, že Mezinárodní studie s modelem vzdělávání a
zaměstnávání bude využita i po skončení projektu, a to nejen v České republice, ale také
v dalších evropských zemích”, řekla Jelena Silajdžić, ředitelka občanského sdružení
Slovo 21
“Projekt Podpora Romů v Praze mi velice pomohl. Díky přípravným seminářům pro
romské studenty jsem úspěšně absolvoval přijímací řízení a stal se studentem Policejní
akademie. Vysokoškolské vzdělání bude určitě velkým přínosem v mé budoucí kariéře”,
uvedl Tomáš Ščuka, absolvent přípravných seminářů pro romské středoškoláky
Poznámky pro redaktory:
Více informací naleznete na oficiálních stránkách projektu www.equal.romea.cz
PDF verze Mezinárodní komparativní studie je k dispozici na adrese
http://www.equal.romea.cz/view.php?cisloclanku=2007101201
Internetová burza práce - www.burzaprace.romea.cz

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Best Communications, Michaela Dvořáková, mobil: 724 332 121
Michaela.Dvorakova@bestcg.com

