
Výroční zpráva organizace Společenství Romů na Moravě za rok 2001

Zpráva se zabývá vyhodnocením činnosti SRNM  a to činností Ústředí a jednotlivých článků 
organizace v regionech.

a) Činnost Ústředí:
===============
Tato činnost směřovala především k udržení chodu celé organizace a zabezpečení její činnosti 
po  stránce  organizační,finanční  a  metodické.Byla  přijata  opatření,  která  umožňovala 
samostatnou činnost jednotlivých regionálních organizací na základě jejich vlastní aktivity. Ve 
vyhodnocení hospodaření organizace je zřetelně vidět, do jaké míry byly organizace schopny 
počínat si samostatně a iniciativně a do jaké míry byly podporovány Ústředím. Čísla hovoří 
jasnou řečí a řeknou více než jakékoliv zdůvodňování. Podrobněji  bude o tom zmínka při 
hodnocení činnosti jednotlivých organizací.
Organizace jako celek se musela během minulého roku vypořádávat z následky tří závažných 
a nepříjemných okolností:
l. Zneužití finančních prostředků, kterého se dopustil bývalý předseda ostravské organizace 
Petr Horváth. Toto zneužití se pohybuje ve výši nejméně 400.000 Kč a je předmětem trestního 
stíhání jmenovaného a dalších pracných úkonů ve spolupráci s odd. vyšetřování Policie ČR
2. Vypořádáním se z důsledky státní kontroly, kterou jsme absolvovali na přelomu roku 2000 
a  2001, která konstatovala neoprávněné čerpání ve výši 120.000 Kč, z čehož větší polovina 
padá na vrub nezodpovědné činnosti Petra Horvátha. Do konce dubna budeme nuceni splácet 
splátky, jimiž jsme povinováni státu.
3. Dluhy na odvodech z roku 1999, které jsme nebyli schopni platit, protože jsme neobdrželi 
předpokládanou dotaci od MŠMT ČR na rozsáhlý projekt romských pedagogických asistentů, 
který jsme přesto splnili. Finanční objem projektu přesáhl 2 mil. Kč.

Dokázali jsme se s těmito problémy vypořádat z větší části půjčkami, které máme 
z poloviny již uhrazeny, avšak druhou polovinu musíme uhradit do konce měsíce června l.r.  I 
když se s důsledky těchto potíží budeme ještě letos nuceni zabývat, lze říci, že se s nimi již 
bez dalšího vypořádáme, pokud se splní naše předpoklady finančních příjmů.

Ukázalo se jednoznačně, že nelze podceňovat povinnosti, které má organizace vůči 
státu  a že je třeba je plnit důsledně a v daných termínech. Rovněž tzv. „projektová kázeň“ by 
se už pro nás měla stát samozřejmostí. Přísné sledování účelů projektů a jejich plnění nelze 
obcházet, jak si kdo usmyslí a jak některé z našich organizací ještě konají. Rozpočet podle 
jednotlivých kapitol obsažený v každé Dohodě je zákon, který musí být bezvýhradně splněn. 
Bez  takovéhoto  způsobu  počínání  nemůže  už  žádná  z romských  organizací  uspět  a  taky 
neuspěje. Na druhé straně je projevem určité životaschopnosti a síly, že tyto problémy naší 
organizaci nepoložily a že jsme se s nimi dokázali vypořádat.

Námitka,  že  organizace  je  řízena  z Ústředí  špatně,  je  oprávněná  jen  zčásti. 
Především  v aspektu,  že  se  mi  jako  předsedovi  nepodařilo  řádně  usměrnit  a  kontrolovat 
jednotlivé organizace a jejich finanční kázeň a dále v tom, že při překročení této kázně jsem 
byl nucen přejímat odpovědnost a důsledky porušování této kázně řešit z prostředků Ústředí. 
Jasně prohlašuji na tomto místě, že napříště si budu počínat nekompromisně i za cenu osobní 
úhony těch,  kdo  se  prohřešku  dopustí.  Petr  Horváth  snad  může  sloužit  jako  odstrašující 
příklad.

Na  druhé  straně  jsme  také  dokázali  přijmout  opatření,  která  vytváří  fungující 
mechanizmus, který napříště takové selhání nepřipustí nebo je omezí na minimum. Jsou to 
opatření v posílení ekonomické složky úzkého štábu naší organizace, která od svého nástupu 
v březnu  r.  2001  vykonala  obrovskou  nápravnou  práci.  Jsou  tak  položeny  i  základy 
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k transformaci  naší  organizace  na  organizaci  kvalitativně  vyšší,  to  je  obecně  prospěšnou 
společnost.

Přispívá  k tomu  také  to,  že  jsme  již  od  počátku  roku  2001  zavedli  podvojné 
účetnictví,  které  poskytuje  přehlednost  ve  využívání  financí  a  je  jednou  z podmínek  pro 
podávání projektů adresovaných některým nadacím  a vyhovující též zvýšeným požadavkům 
ze strany státních institucí, které naší činnost též podporují.

Významnou  složkou  naší  činnosti  je  též  to,  co  se  nazývá  aktivní  politikou 
zaměstnanosti. Konkrétně to vyjadřuje  finanční podpora z Úřadů práce ve výši 784.000 Kč, 
která ukazuje ,  že jsme vytvářeli  veřejně prospěšná pracovní místa ve spolupráci  s Úřady 
práce  na  Moravě  to  z řad  těžce  zaměstnatelných  uchazečů  o  práci.  Každoročně,  tedy  i 
v minulém roce to představuje  nejméně 10 pracovních míst. 2 až 3 pracovní místa znamenají 
definitivu v pracovním poměru na neurčitou dobu a to buď na školách nebo přímo v naší 
organizaci. Je to dobrý a konkrétní příspěvek naší organizace při snižování nezaměstnanosti 
Romů.  Kdyby  každá  z romských  organizací  v republice  si  takto  počínala,  jdou  počty 
zaměstnaných do stovek a to už určitě něco znamená. Znamená to také mimo jiné hodně práce 
a to je dosti nepopulární. 
  
Ústředí se zabývalo zejména těmito druhy činností:

- Výchovou a vzděláváním romských dětí v mimoškolní oblasti
- Vydáváním romského čtrnáctideníku Romano hangos
- Činností v oblasti kulturní
- Provozováním sociální a právní poradny s návazností na oblast ochrany lidských práv
- Partnerstvím pro státní a regionální instituce a samosprávné instituce lokální v procesu 

integrace Romů do společnosti
- Snahou o vytváření romské reprezentace
- Účastí na mezinárodní spolupráci romských a nevládních organizací.  

Ad 1) Výchova a vzdělávání romských dětí v oblasti mimoškolní:
---------------------------------------------------------------------------------
Tyto  aktivity  byly  plněny  na  základě  projektů  MŠMT  ČR  v programu  „Sdružení“, 
podpořených částkou 325.000 Kč, celková výše plnění projektu ve výši  566.000 Kč, účast 
vynaložených vlastních prostředků ve výši 43 %.
Dále  v projektu  „Společenství“  podpořeného  Mezirezortní  komisí  pro  záležitosti  romské 
komunity  a  koordinovaného  opět  MŠMT ČR  ve  výši  500.000  Kč,  celková  výše  plnění 
projektu ve výši 929.000 Kč, což je opět 46 % vynaložených vlastních nákladů.
Podrobné vyúčtování projektů bylo včas provedeno a zasláno na patřičná místa. Doklady jsou 
založeny v dokumentaci Ústředí a lze detailně doložit jak obsahové tak i finanční plnění.
Projekt „Sdružení“ byl  zaměřen na podporu volnočasových aktivit romských dětí převážně 
z romských  komunit,  organizovaných  v klubech  dětí  a  mládeže  a  na  realizaci  početných 
letních táborů dětí. Bylo uspořádáno celkem 5 letních dětských táborů v počtu asi kolem 40 
dětí.  Brněnská  organizace  uspořádala  dětský  tábor  v Krkonoších  v počtu  90  dětí,  ale  pod 
hlavičkou HCA -Romské sekce.Celkem jsme tak dopřáli letních táborů téměř 300 dětem.
Ostatní aktivity probíhaly v sekcích divadelní pod vedením herečky paní Pekové, hudební ve 
výuce dětí na hudební nástroje, taneční v M-Dance klubu pod vedením Michala Šaraye. Bylo 
uspořádáno  několik  fotbalových  turnajů,  SRNM  má  též  své  vlastní  mužstvo  složené  ze 
sportovců olašských Romů.
SRNM  se  také  věnuje  metodické  práci  s romskými  asistenty  na  školách,  kteří  už  jsou 
zaměstnanci  škol  a  trvale  s nimi  spolupracuje  na  jednotlivých  školách  včetně  materiální 
pomoci,  o  níž  bude  zmínka  dále.  Rovněž  zaměstnáváme  v tomto  okamžiku  3  romské 
asistenty.
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Součástí  nákladů projektu  „Společenství“  je  též  činnost  sociální  a  právní  poradny,  kterou 
SRNM v Brně provozuje a o níž podáváme zprávu dále.
Činnost v oblasti mimoškolní práce s dětmi byla ještě doplněna několika menšími projekty.
Jsou to:

- „Doučování  dětí“,  podpořené MŠMT ČR ve výši  66.000 Kč (skutečně vynaložené 
náklady 99.378 Kč)

- „Armáda  vstříc  Romům“,  podpořený  ministerstvem  obrany  ve  výši  60.000  Kč 
(celková   výše  nákladů  na  projekt  89.025  Kč).  Projekt  byl  zaměřen  na  přípravu 
potenciálních uchazečů z řad romských žáků a žákyň a zlepšení jejich šancí k přijetí 
na střední vojenskou školu

- V rámci  HCA-Romské  sekce  byly  vynaloženy  prostředky  na  pomůcky  sociálně 
slabých dětí na školách. Tento projekt byl podpořen MŠMT ČR pod názvem „Romští 
asistenti“ ve výši  66.000  Kč.

- Pokud jde o Brno, byly tyto činnosti ještě podpořeny v rámci dotace Magistrátu města
      Brna a to ve výši 110.000 Kč a v rámci prevence kriminality rovněž v této výši. Tyto  
      částky však byly vynaloženy i na jiné účely, např. nájmy, energie, mzdy, cestovné a
      organizační záležitosti, ovšem vždy nějakým způsobem  na zajištění těchto
      mimoškolních aktivit dětí.

Ad 2) Vydávání čtrnáctideníku Romano hangos:
-------------------------------------------------------------

SRNM je vydavatelem tohoto periodika již od r. 1999. Letos tedy začínáme 4tvrtý ročník.
Ministerstvo  financí  podpořilo  vydávání  Romano hangos  částkou l  420.000 Kč.  Naše 
organizace však vynaložila dalších 580.000 (29 %), celkové náklady v r. 2001 tedy činily 
l 999.500 Kč. Je pravda, že v této částce se objevilo l80.000 Kč z NROS, ovšem nikoliv 
na  vydávání,  nýbrž  jako  součást  projektu  „Regionálních  zpravodajů“,  tedy  školení 
dopisujících redaktorů Romano hangos.
Dlužno podotknout, že státní dotace postačuje k vydávání Romano hangos pouze nejvýše 
do konce měsíce září. Dále jsme nuceni se zadlužovat nebo shánět peníze jinde. Promítá 
se zde  nevyřešený problém národnostního tisku a s ním řada nevyjasněných otázek. Není 
předmětem naší zprávy tento problém nyní vyjasňovat.
Romano  hangos  je  k dispozici  a  Vašemu   zhodnocení  úrovně  periodika  nic  nebrání. 
Jakékoliv vaše podněty jsou s díky přijímány. 

  

Ad 3) Činnost v oblasti kulturní:
------------------------------------------

Tato činnost se prolíná s činností mimoškolní výchovy  a probíhá jednak na školách při 
práci romských asistentů s dětmi, v klubech dětí a mládeže tak, jak to bylo již zmíněno. 
Prezentace  této  činnosti  dětí  se  jen  sporadicky  objevuje  při  školních  vystoupeních  , 
mikulášských a vánočních večírcích apod.
Výrazněji a téměř profesionálně se může SRNM prezentovat pouze dvěma aktivitami:
Jednak je to hudební skupina Gulo čar, která se již dosti prosazuje na celostátní úrovni a 
vykazuje vzestupnou tendenci v kvalitě a snese nejpřísnější měřítka.
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Druhou aktivitou byla skupina M-Dance klub, která představuje taneční skupinu mladých 
děvčat a chlapců . Jejich taneční projev je mimořádný.
Rozvoj těchto jedinečných aktivit naráží na finanční potíže, které momentálně jsou pro 
nás neřešitelné,  nebo snad řešitelné na naprosto nedostačující  úrovni,  která  může vést 
jenom  ke stagnaci.
Činnost  našich  zaměstnanců  a  členů  organizace  je  zaměřena  ještě  na  jednu  aktivitu 
mimořádné  důležitosti.  Je  představována  laickým  prvkem,  majícím  vliv  na  Muzeum 
romské kultury a výstupy její práce na veřejnost. Zejména v souvislosti s realizací stálé 
expozice muzea, která má být dokončena v letošním roce, jsme se na této přípravě podíleli 
právě v minulém roce. 
Propojení Muzeum romské kultury - Společenství Romů na Moravě - Romano hangos je 
velmi těsné a rozhodně přináší konkrétní výsledky v celém procesu integrace Romů v ČR.
Toto propojení je tak výrazné, že proces integrace ovlivňuje v nezanedbatelné šíři.
Činnost v oblasti kulturní je podporována Ministerstvem kultury, když neuvvádíme v této 
souvislosti  ostatní  donátory,  jimiž jsou NROS a Open Society Fund.  Zmiňujeme se o 
ministerstvu  kultury,  jako  o  státním  prvku  a  jako  instituci  podporující  rozvoj  kultur 
menšin, pohříchu velmi nedostatečně. 

Ad.4) Sociální a právní poradna s aspektem na ochranu lidských práv:
-------------------------------------------------------------------------------------
Toto poradenství v zásadě provádíme již nejméně 5 let , byť omezeně a s potížemi neboť 
tuto  činnost  můžeme  provádět  pouze  z vlastních  zdrojů.  Teprve  v minulém roce  byla 
částečně podpořena projektem v rámci integrace Romů, jak jsem se již zmínil. Pro rok 
2002 je tato poradna rovněž podpořena na základě projektu NROS.
Činnost této poradny je zaměřena na tyto oblasti:
- sociální pomoc a pomoc v bytových záležitostech, která početně představuje desítky
      klientů, kteří se na nás obracejí se žádostí o pomoc, radu a případně i administrativní
      sledování záležitosti na úřadech a její dotažení do konce.Výsledky jsou ovšem hubené,
      protože zejména v bytové oblasti jsou úřady radnice bezmocné.
- právní pomoc spočívá v pomoci profesionálního právníka, s nímž má naše organizace

Dohodu a  který se ujímá případů jednotlivých romských klientů, kteří nejsou schopni 
uhradit advokáta. Případy se týkají sledování násilných trestných činů vůči Romům, 
které  se  dostanou  k soudu,  případů  excesů  příslušníků  policie  obou  druhů  vůči 
romským  mladistvým  (zejména),  soudních  vystěhovávání  z bytů  a  získávání 
občanství, což je stále ještě povážlivý problém. 

Vesměs se tato činnost týká občanů z Brna a okolí, není však vyloučena ani pomoc komukoliv 
z jakéhokoliv regionu v naší působnosti, tedy z Moravy.
Prostřednictvím této  kanceláře  si  naše  organizace  také  všímá   romské  mládeže,  která  je 
potencionálně ohrožena kriminalitou. Aktivisté naší organizace spolupracují úzce se školami, 
kde se takové případy vyskytují a pokouší se též komunikovat s rodiči takových žáků. 
Trestné případy mladistvých, které je Policie nucena odložit, slouží jako zdroj pro cílené úsilí 
a nabídku aktivit v našich střediscích pro takové děti.

Ad  5)   SRNM jako partner pro samosprávné a státní instituce v procesu integrace Romů:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento úkol, jak je známo, vedl již v r. 1990 k tomu, abychom takovou romskou organizaci 
založili a snažili se jej realizovat.Dnes lze již konstatovat:
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Máme 7 základních organizací v těchto městech: Brno, Ostrava,Olomouc,Šternberk, Bruntál, 
Nový Jičín a Frýdek-Místek.
Nelze si představit situaci, že by zástupci naší organizace v těchto místech nebyli přizváni 
k jednáním o zásadních otázkách integrace Romů v daném místě.Tam, kde jsou a byla sídla 
okresních úřadů, naše partnerství postoupilo na úroveň státní správy. To se zcela jistě dělo 
v Brně,Olomouci i Ostravě. Tato města se stávají též sídly vyšších územně správních institucí, 
kde si rovněž v současné době hledáme své místo a to zejména jako členové menšinových 
komisí v těchto celcích. Pokládám za důležité zdůraznit, že tato spolupráce zůstává i nadále 
našim nejdůležitějším úkolem politickým, společenským i občanským. Ostatně okolnost, že 
naše  organizace  jsou  radnicemi  i  okresními  úřady  přijímány,  svědčí  i  řada  přijatých  a 
podpořených projektů . Přehled hospodaření to dokladuje v reálných číslech.
SRNM je však i občanskou nevládní organizací, která osvědčila svoji ambici v minulosti a 
činí  to  i  v současnosti,  pokud  jde  o  spolupráci  a  partnerství  s institucemi  na  celostátní  a 
mezinárodní  úrovni.  Účastnila  se  aktivně  v diskusi  o  programu  integrace  Romů  do 
společnosti, který byl posléze vládou v r. 2000 přijat. Spolupracovala na přípravě zákona o 
ochraně  práv  menšin  společně  s Asociací  národnostních  menšin  ČR.  Je  jedinou  romskou 
organizací, která je členem této Asociace a aktivně se na její práci podílí. Ovšem, pokud jde o 
tento zmíněný zákon, vyjadřuje zatím svoji hrubou nespokojenost. 
Její zástupci pracovali a pracují v celostátních orgánech, pečujících o problematiku lidských 
práv a zvláště Romů. Jedná se o zastoupení v Radě vlády pro lidská práva a v Radě vlády pro 
záležitosti Romů. Dále jsme měli již od počátku funkce Koordinační Rady Česko -německého 
fondu budoucnosti své zastoupení a v současné době ho rovněž máme prostřednictvím paní 
Heleny Danielové, naší členky a odborné pracovnice Muzea romské kultury. To ukazuje též 
na obrovskou práci v rámci odškodnění , díky níž mnoho Romů získalo i finanční satisfakci .
 Máme též své zastoupení v České komisi UNESCO, mezinárodní organizaci,  která velmi 
podporuje vzestup Romů v Evropě. 
V důsledku toho se naše organizace podílí  na nejdůležitějších jednáních,  které se v tomto 
směru vůbec konají.  Při tom je důležité si uvědomit,  že se nepohybujeme pouze v úzkém 
kruhu tak říkajíc romských problémů, nýbrž  pracujeme i v oblastech širších, které se na první 
pohled  Romů  nedotýkají.  Tím  v praxi  také  názorně  ukazujeme  svůj  náhled  na  řešení 
společenských problémů. Dokládá to také příznačně už 11 let trvající název naší organizace - 
„Společenství“ - jako společenství angažovaných občanů. Naše záměry a názory 
se nemění. Jdeme vytrvala a cílevědomě za cílem, který je našeho úsilí hoden.

Ad 6) Romská reprezentace:
------------------------------------
Důležitost   jejího vytvoření  je  zřejmá.  Státní  orgány,  vytvořené vládou k posílení  procesu 
romské integrace nejsou romskou reprezentací.  Teprve vytvoření této reprezentace vytvoří 
legitimní prvek vyjadřování a postojů Romů vůči všem aktivitám státu, samospráv a  nevládní 
sféry. Může  se pohybovat v rovině nejužší spolupráce, ale může být i silně konfrontační. To 
záleží na situaci. 
Realizace tohoto úkolu však stále stojí před námi. Objevují se určité aktivity a náznaky řešení, 
pokrok však je malý.
V minulém roce byl již dokončen proces k uskutečnění institutu romského mluvčího, který by 
na veřejnosti vyjadřoval obecně dosažený souhlas většiny romské populace prostřednictvím 
silných romských osobností,  které  by ve  své  funkci  rotovaly.  Je  třeba  říci  po pravdě,  že 
nadějně se rozvíjející dohoda byla zmařena jednak odchodem tehdejšího předsedy ROI Dr. 
Emila Ščuky do čela Mezinárodní romské unie a problémy, které měl Ondřej Giňa a které by 
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před veřejností neobstály. Ondřej Giňa st. a Emil Ščuka byly 2 výrazné osobnosti ze 4, které 
Dohodu určovaly. Nebylo možno je pominout.
Na  konci  r.2001  přišel  brněnský  Rudolf  Zajda  s myšlenkou  Romského  parlamentu,  který 
celkem přesně kopíroval takový parlament na Slovensku. Zde je třeba konstatovat, že z toho 
všeho je dobrá právě jen ta myšlenka. Tak, jak byl Romský parlament nastíněn zmíněným 
Rudolfem Zajdou, nelze už akceptovat nic. Je to směsice nedomyšleností, prvků orientálního 
aristokratismu,  zásadně  vylučující  fungování  v demokratické  společnosti  a  neschopnosti, 
přijmout kriteria zastoupení romské veřejnosti, které by co možno nejvíce vyloučily spory. 
Ostatně příklad nefungujících romských Parlamentů na Slovensku, dokonce dvou uskupení, 
z nichž jedno je tedy „lžiparlamentem“, neví se ale který to je, to vše jen dokládá a ukazuje na 
mnoho nezodpovězených otázek. Tak končí všechny dobré iniciativy, kterých se ujme člověk 
s nedostatečnou znalostí  fungování  společnosti  a  absencí  schopnosti  koordinovat  týmovou 
práci, bez níž nelze v tomto směru uskutečnit nic. 
Proces  tvorby  romské  reprezentace  lze  uskutečnit  jedinou  cestou,  která  není  nejkratší  a 
nejjednodušší,  ale může vést k úspěchu. Tato cesta vede přes fungující  romské organizace 
alespoň regionálního, když ne celostátního charakteru, které  si svojí konkrétní prací v širším 
spektru romské integrace (nikoliv jen jedna úzká oblast) vyslouží oboustrannou důvěru a které 
budou usilovat o spolupráci všech těchto organizací. Jestliže dojde k jejich spojení, pak mezi 
sebou  najdou  vždy nejsilnější  osobnost,  která  je  zastoupí.  Tak  se  vytvoří  reprezentativní 
složení, které bude zastupovat jen tu oblast a jen ty členy organizace, kteří vysloví souhlas. 
Postupně může dojít k rozšíření, které už charakter reprezentace s celostátní působností bude 
mít. Nikdo však nemůže čekat, že toto zastoupení bude úplné a bezproblémově souhlasné. 
Pak přijde i čas na vytvoření Romského parlamentu.
Naše organizace určitě patří a bude patřit mezi zakládající členy takového tělesa. To mějme na 
paměti! Vykonali jsme v tomto směru již mnoho práce.   

Ad 7) Mezinárodní spolupráce:
----------------------------------------
SRNM pokračuji v mezinárodní spolupráci se zástupci evropských Romů a to na půdě, kterou 
již  dříve  připravila  HCA-Romská sekce  tím,  že realizovala   rozsáhlý  projekt  pod přímou 
podporou Evropské komise, tedy Phare ( 1997-98). Tím byl vytvořen základ evropské sítě 
romských  představitelů,  s nimiž  nadále  SRNM  udržuje  kontakt.  HCA-Romská  sekce 
nezanikla a nadále realizuje projekty, související s mezinárodní činností, byť drobnějšího rázu. 
Připomínáme velký letní  tábor  dětí  v Krkonoších,  který právě  organizovala HCA-Romská 
sekce. Jsou to také projekty, na nichž má zájem mezinárodní romská veřejnost i Evropská 
unie a které souvisí  s diskriminací , která má širší měřítko i dopad. To je případ romských 
dětí  v ČR na  zvláštních  školách.  V tomto  směru bylo  SRNM v minulém roce  podpořeno 
mezinárodní  organizací  v Budapešti  -  European  Roma Rights  Center  .  Toto  centrum,  jak 
známo,  již  dříve  v létech  1999  a  2000,  podpořilo  naši  ostravskou  organizaci  v projektu 
převodu romských  žáků ze zvláštních škol do základních.
Členové našeho štábu se  účastnili  v minulém roce  mezinárodní  konference  v Budapešti  o 
přínosu  jednotlivých  států  a  v nich  nevládních  organizací  k řešení  problematiky integrace 
Romů. Bude o tom zpracována publikace.
Předseda  organizace  se  účastnil  v květnu  minulého  roku  mezinárodního  semináře 
v Heidelbergu. Tento seminář pořádalo Informační a kulturní centrum Sintů a Romů v čele 
s panem  Romani  Rose,  výrazným  představitelem  německých  Romů.  Byl  zde  přednesen 
příspěvek o stavu Romů v ČR a o stavu příprav stálé expozice Muzea romské kultury.
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V minulém  roce  byla  také  otevřena  expozice  romského  holokaustu  v Osvětimi,  jejímž 
autorem bylo  právě  toto  centrum.  Muzeum romské kultury a  v něm i  několik  členů naší 
organizace se na tvorbě této výstavy významně podíleli. 
Ještě  v minulém  roce  byla  HCA-Romská  sekce  zvána  na  zasedání  konzultativních  těles 
Evropské unie, které hodnotí stav příprav kandidátských zemí do EU.  Její svědectví zde hrála 
roli  oponenta zprávám zástupců státu a tím přispívala k objektivnějšímu hodnocení plnění 
kritérií  ke  vstupu  do  AU.  Naposledy  se  tak  stalo  v r.  2000  v Lisabonu.  Tuto  informaci 
uvádíme a patří do zprávy SRNM, protože členové HCA-Romské sekce jsou jednoznačně i 
členy SRNM a činnost obou institucí je propojena.

b) Činnost regionálních organizací:
==========================
V minulém  roce  byla  většina  našich  regionálních  organizací  velmi  úspěšná  ve  svých 
samostatných aktivitách. Vyplývá to z finančního přehledu, který je přiložen.
Nejdříve  se  zmíním  o  Šternberku.  V minulém  roce  tato  organizace  získala  prostředky 
k aktivaci komunitního centra, celkem ve výši 492.000 a to zásluhou Know How Fundu.
Za zmínku stojí, že byly získány i investiční prostředky na budovu na Měsíční ulici, která je 
majetkem SRNM a to ve výši l mil. Kč, které byly do konce roku proinvestovány.
Aktivity v této organizaci se týkají mimoškolní činnosti dětí a uspořádání letního tábora.

Druhá  organizace  v pořadí  finanční  úspěšnosti  je  Frýdek-Místek.  Tato  organizace  byla 
podpořena radnicí v projektech prevence kriminality, kulturních akcí i mimoškolních aktivit 
dětí a to ve výši 2l2.000 Kč. Rovněž byl uspořádán letní tábor dětí.

Olomouc získala l6l.000 na projekty prevence kriminality, aktivit dětí a uspořádání letního 
tábora dětí. Podpora byla získána z místní radnice, MŠMT a Ministerstva vnitra.

Ostrava získala l45.000 na vzdělávací aktivity, letní tábor dětí. Byla podpořena místní radnicí, 
MŠMT a Open Society Fund.Tato organizace rovněž provozuje komunitní centrum.

Bruntálská organizace žila ještě z podstaty vytvořené NROS, kde zůstalo ještě 80.000 Kč a 
plnila projekt „Kdo si hraje nezlobí“. Nedá se říci, že by realizace tohoto projektu proběhla 
bez závad. Projekt je však dnes již úspěšně a v pořádku vyúčtován.

Nejhůře v samostatnosti je na tom Nový Jičín, který získal 5.000 Kč od MŠMT na uspořádání 
výletu pro děti. I pro děti v Novém Jičíně však byl uspořádán letní tábor společně s organizací 
v Bruntále, který však musel být enormně a nepředpokládaně vysoce dotován z Ústředí.

V těchto  zmiňovaných  nákladech  nejsou  další  finanční  částky,  které  Ústředí  poskytlo 
organizacím a  které  jsou  uvedeny v dalším přehledu.  Prokazují,  že  Ústředí  se  vůči  svým 
dílčím článkům chovalo spíše velkomyslně, což by mělo být oceněno s ohledem na finanční 
potíže, kterými procházelo a prochází.
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ZÁVĚR: 

Lze konstatovat, že organizace jako celek splnila svůj program, zadaný na minulém Sněmu za 
rok  2000.  Prošla  velmi  obtížným  obdobím,  které  ji  nezlomilo,  nýbrž  vyprovokovalo 
k nápravným opatřením, které jistě přinesou dobrý výsledek.
Nadále platí nedostatek v komunikaci mezi Ústředím a organizacemi, jehož odstranění se je 
nutno  v letošním  roce  věnovat.  Splnění  tohoto  úkolu  by  vyžadovalo  funkci  zvláštního 
koordinátora pouze pro tuto činnost. Není jisté, zda se podaří překonat překážku v nedostatku 
financí, která zavedení této funkce brání.
Cesta je v povyšování úrovně samostatnosti organizací jak v obsahové, tak i finanční stránce. 
Praxe ukazuje, že to je možné. Je však třeba říci, že situace již v letošním roce bude ztížena, 
neboť  se  objevuje  tendence  podporovat  pouze  zastřešující  a  velké  organizace  minimálně 
regionálního, když ne celostátního formátu.
Přesto si troufám tvrdit, že sdružování lokálních a regionálních organizací Romů do větších 
integrálních celků je směr, který přináší užitek, větší sílu a autoritu a také podporu malých 
organizačních složek, které by jinak zanikly a živořily. Ostatně to jednoznačně vyplývá z celé 
naší výroční zprávy.

Zprávu vypracoval dne 25. února 2002 a přednesl na Sněmu organizace předseda
Ing. Karel Holomek.
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