Cena EHSV
pro občanskou společnost za rok 2014

Ocenění špičkové úrovně iniciativ občanské společnosti

Integrace Romů

Evropský hospodářský a sociální výbor

Úvod
Organizace občanské společnosti po celé Evropě den co den – a často na dobrovolné bázi – pracují
na tom, aby naše společnost byla spravedlivější a otevřenější. Na úrovni EU jejich zájmy zastupuje Evropský
hospodářský a sociální výbor. Jeho cílem je zajistit, aby se jejich úsilí dostalo takového uznání, jaké si
zaslouží.
Právě to měl EHSV na paměti, když před osmi lety vyhlásil první Cenu pro organizovanou společnost jako
„ocenění špičkové úrovně iniciativ občanské společnosti“.
Letošní ročník je zaměřen na organizace a jednotlivce, kteří realizují výjimečné projekty s cílem zlepšit
ekonomické a sociální začlenění Romů a jejich komunit.
Toto téma jsme nezvolili náhodou. Z výsledků nedávných voleb do Evropského parlamentu vyplývá,
že alarmujícím způsobem roste podpora rasistických a xenofobních stran, které vinu za současné
hospodářské potíže Evropy rády shazují na menšinové etnické skupiny. Musíme se ze všech sil snažit
o to, abychom zabránili nárůstu předsudků a diskriminace vůči těm nejzranitelnějším komunitám v naší
společnosti.
Organizace občanské společnosti na všech úrovních potřebují, abychom je v prosazování hodnot EU a boji
proti veškerým projevům netolerance podpořili.
Romové, jichž je v Evropě něco přes 11 milionů, jsou největší etnickou menšinou v EU. Žijí zde již po staletí a
tvoří součást naší rozmanitosti. Jejich jedinečné dovednosti a talent obohacují nejen kulturní život Evropy,
ale její společnost a ekonomiku. Zlepšení začlenění Romů do společnosti a jejich integrace i dobré životní
podmínky jejich komunit představují jednu z politických priorit EHSV pro rok 2014.
V naší práci jsme teprve na počátku – Rada ministrů před více než pěti lety konstatovala, že teoreticky sice
mají Romové tytéž práva a povinnosti jako ostatní občané EU, „ve skutečnosti jsou však v mnoha ohledech
znevýhodněnou skupinou, jíž ve velké míře hrozí sociální vyloučení, chudoba a diskriminace“. Romové
narážejí na kulturní a socio-ekonomické překážky a jsou oběťmi předsudků a nepřátelství. Zároveň je
pro romské organizace obtížné se prosadit.
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Comité économique et social europ
Evropská komise vyzvala vlády členských států, aby vytvořily vnitrostátní strategie integrace Romů. EHSV
nicméně ve stanovisku z roku 2012 s názvem Posílení sociálního postavení romských občanů v Evropě
a jejich začleňování upozornil, že veškeré úsilí v tomto směru do té doby přineslo pouze skromné výsledky
a „neumožnilo u této komunity potvrdit rostoucí očekávání a upřímnou naději, že strategie by mohla
zásadní měrou přispět k citelnému zlepšení integrace Romů ve společnosti“. Vyzval občanskou společnost,
aby se za zapojení Romů samotných stala aktivním činitelem jejich integrace.
Subjekty občanské společnosti zastávají v boji proti předsudkům a vyloučení významnou úlohu. Letošní
Cenou občanské společnosti chceme vyjádřit uznání těm nejúspěšnějším z nich. Hodnotili jsme širokou škálu
iniciativ, k nimž patřila osvěta mezi neromskými komunitami, rovné příležitosti na pracovišti, posilování
postavení Romů tak, aby se mohli plnohodnotněji účastnit politického, ekonomického a společenského
života ve svých zemích, i praktická podpora při přístupu k bydlení, zdravotní péči, vzdělání a zaměstnání.
Předběžné hodnocení provedli čtyři externí členové poroty, kteří mají s touto problematikou zkušenosti:
Jillian van Turnhout, senátorka a předsedkyně organizace Early Childhood Ireland, dále Sixto Molina,
vedoucí podpůrného týmu zvláštního zástupce generálního tajemníka pro romské otázky v Radě Evropy,
Damian Drăghici, poslanec Evropského parlamentu, a Ákos Topolánszky, člen EHSV. Vítěze vybrala výběrová
komise, kde kromě mne zasedali místopředsedové EHSV Jane Morrice a Hans-Joachim Wilms, dále
předsedové skupin Jacek Krawczyk, George Dassis a Luca Jahier a generální tajemník Luis Planas Puchades.
Projekty, jež jsou zde popsány, byly zařazeny do užšího seznamu čtyřmi externími hodnotiteli. Ukazují,
že inovativní myšlenky mohou lidem změnit život. Všem třem oceněným, Centru pre udržateľný rozvoj – ETP
Slovensko, archimandritovi Athinagorasi Loukatarisovi a organizaci IQ Roma servis, srdečně blahopřeji!
Henri Malosse
předseda EHSV

3

Model „Budujeme
naději“ je specifický
nástroj pro sociální
práci romských
komunit rozvinout
jejich potenciál.
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1. cena:
ETP Slovensko
Centrum pro udržitelný rozvoj
Most naděje na Slovensku

V posledních 15 let uplatňovala organizace ETP Slovensko přístup „od kolébky až po hrob“ za účelem
zlepšení postavení romské komunity a její integrace na východě země. Mezi služby, jejichž poskytování
ETP napomáhá, patří ubytování, vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péče a finanční začleňování.
Ačkoliv to není poprvé, kdy je ETP oceněno, jelikož již v roce 2009 získalo cenu Roma Spirit za „komplexní, vysoce profesionální a spolehlivou činnost a služby“, byl tým ETP velice potěšen, že získal cenu
EHSV pro občanskou společnost.
„Jsme poctěni rozhodnutím EHSV,“ prohlásila ředitelka ETP Slavomíra Mačáková. „Nyní víme, že nejlepší
přístup, který přináší viditelné, dlouhodobé a udržitelné výsledky, je poskytování komplexních služeb
pro všechny věkové skupiny.“
Uplatňování tohoto holistického přístupu však vyžaduje pevná a produktivní partnerství, která ETP
umožňují vést komunitní centra, provádět vzdělávací a školicí programy, poskytovat péči seniorům
a zajišťovat bydlení pro chudé rodiny. Jednou ze zvláště inovativních iniciativ, o níž se ETP domnívá,
že ji lze zopakovat kdekoli v Evropě, je „Budujeme naději“.
Tento svépomocný program bydlení umožňuje romským rodinám postavit si vlastní dům prostřednictvím modulárního systému, díky němuž může být základní bydlení o 25m2 rozšířeno na 75m2. Projekt
„Budujeme naději“ nečerpá z přetížených programů sociálního bydlení, ale motivuje romské rodiny
k tomu, aby spořily, poskytuje jim mikropůjčky na stavbu domu, jakmile dosáhly určité míry úspor,
poskytuje jim odbornou přípravu, aby získaly dovednosti nutné ke stavbě vlastního domu, a pomáhá
jim získávat recyklované materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
„Model „Budujeme naději“ je podle našeho názoru specifický nástroj pro sociální práci, který umožňuje
dlouhodobě nezaměstnaným a sociálně vyloučeným lidem z marginalizovaných romských komunit
(na něž se v Evropě zapomíná) rozvinout jejich potenciál,“ uvádí Slavomíra Mačáková.
Podle ní je ETP Slovensko mostem mezi uživateli modelu „Budujeme naději“ žijícími v romských
ghettech a orgány, které jsou zodpovědné za přípravu sociálních politik.
Ředitelka Mačáková věří, že ocenění EHSV zviditelní tento jedinečný a inovativní model poskytování
sociálního bydlení těm nejchudším a napomůže jej propagovat. „Mohl by se stát nedílnou součástí
nástrojů sociální politiky na národní i celoevropské úrovni.“
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Vzdělávání je
způsob osvícení
sebe sama,
který obohacuje
pochopení
vlastního já.
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2. cena:
Archimandrite Athinagoras Loukataris
Světlo dětem

Obyvatelstvo čtvrti Dendropotamos v západní Soluni, která je druhým největším městem Řecka,
tvoří převážně Romové. Z odhadovaných 4 000 obyvatel jsou romského původu 3 000, z nichž je 800
nezletilých.
Když v roce 2004 přebíral archimandrita Athinagoras farnost v Dendropotamu, byl zděšen mírou
chudoby, deprivace, úpadku městského prostředí, vyloučení a zločinnosti v této čtvrti. Za podpory Svaté
metropole Neapolis-Stavroupolis a místní komunity se otec Athinagoras před 10 lety rozhodl v suterénu
farního kostela založit „Maják světa“, který se pustil do vzdělávání místních dětí a mládeže.
„Vzdělávání je způsob osvícení sebe sama, který obohacuje pochopení vlastního já,“ vysvětluje. Maják
světa slouží asi 450 romským dětem, k čemuž využívá know-how a obětavosti 300 dobrovolníků.
Bojuje s negramotností romských dětí, poskytuje doučování i výuku cizích jazyků, práce na počítači
a hudby a v neposlední řadě pořádá dílničky pro děti. Vedle toho tento program zabezpečuje ubytování
pro 8 dětí, které nemají rodinu, poskytuje žákům teplé jídlo a jeho součástí je i iniciativa v oblasti zdravotní
péče zajišťující mj. očkování či psychologickou pomoc. Maják světa rovněž provozuje přijímací středisko
pro děti s nějakým druhem závislosti.
Otec Athinagoras věří, že je Maják světa živoucím důkazem tvrzení Victora Huga, že „kdo otvírá školu,
zavírá vězení“, protože „absence vzdělání zbavila [romské děti] šance na nalezení zákonných prostředků
k přežití“.
Maják světa rovněž usiluje o zvýšení osvěty o náročné situaci romských nezletilců a zabývá se negativními
společenskými stereotypy, které pronásledují tuto komunitu. Kupříkladu tým robotiků tvořený romskými
dětmi (FAR.GO.BOTS), který získal cenu v řecké soutěži First Lego League a podíval se do USA, vzbudil
velký zájem médií a pomohl vybudovat alternativní, pozitivní pohled veřejnosti na celou komunitu.
O udělení Ceny EHSV pro občanskou společnost Majáku světa říká důstojný otec Athinagoras, že je
to „obrovské zadostiučinění“, které odráží, „kolik skvělých lidí mám po svém boku“. Tato cena je „obrovským
povzbuzením našich snů a dává našim plánům novou perspektivu“.
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Tato nevládní
organizace je pevně
přesvědčena, že
integrace Romů a
posilování jejich
postavení musí začít
v raném dětství a
pokračovat až do
dospělosti.
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2. cena:
IQ Roma servis

V České republice začíná samostatnost brzy
Organizace IQ Roma Servis (IQRS) z Jihomoravského kraje České republiky již od svého založení v roce
1997 nahlíží na romské otázky z celoživotní perspektivy a snaží se tak prosazovat nejen osobnostní rozvoj
a společenské uplatnění Romů, ale i chránit jejich práva a důstojnost ve společnosti.
Tato nevládní organizace je pevně přesvědčena, že integrace Romů a posilování jejich postavení musí začít v raném dětství a pokračovat až do dospělosti. Z tohoto důvodu realizuje řadu doplňkových programů
pro různé věkové skupiny.
Její program určený malým dětem (do 8 let) nejen pomáhá romským rodinám při zápisu jejich dětí
do běžných školek a škol, ale také napomáhá emancipaci romských žen prostřednictvím lékařských
konzultací a dalších intervencí.
Program pro děti a mládež (8–26 let) má dvě složky. První zahrnuje pedagogickou pomoc včetně hodin
doučování, koučinku a odborných stáží. Druhá se zaměřuje na osobnostní rozvoj, růst, kariérové poradenství a sociální aktivity. Program pro dospělé nabízí podporu v oblasti zaměstnání, bydlení, finanční
nezávislosti a zvládání rasismu a diskriminace.
Pokud se však nezmění společnost jako taková, nemůže se emancipace Romů podařit. Proto organizace
vytvořila speciální sociální program, jímž chce bojovat proti společenským předsudkům a institucionalizované diskriminaci. Patří sem třeba značka „Ethnic Friendly zaměstnavatel“ a kampaň „Proč soudit
předčasně?“, která se zabývá rozšířeným mýtem, že Romové mají nechuť k práci.
Nadšení a inovativní přístup již IQ Roma Servisu přinesly uznání a ocenění, např. cenu Neziskovka roku
2013. Cena EHSV pro občanskou společnost má však pro tuto organizaci zvláštní význam. „Pro nás jako
místní českou organizaci to bylo příjemné překvapení,“ připouští Veronika Vaňková, ředitelka IQRS
pro klientské programy. „Máme velkou radost z toho, že se na úrovni EU naší práci s romskou komunitou
a naplňování naší společné vize dostalo takového uznání.“ Vaňková věří, že IQ Roma Servis díky tomuto
uznání získá větší publicitu mezi širokou veřejností i místními orgány a že snad přiláká nové dárce, kteří
budou do činnosti této organizace investovat.
Organizace se nejen zapojuje do řady celoevropských aktivit a sítí, ale je také přesvědčena, že její holistický a dlouhodobý přístup může dalším subjektům v ostatních zemích pracujícím s Romy sloužit jako
příklad.
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Fundación Secretariado Gitano
Španělští „gitanos“:
opěvovaní i zatracovaní

užší seznam

O původních španělských Romech se často hovoří jako o „gitanos“. Ve španělské lidové obrazotvornosti
má toto označení řadu pozitivních konotací. Je tomu tak především na jihu země, kde docházelo
k míšení a vzájemnému obohacování andaluské a romské kultury. Španělé dokonce považují tanec
flamenco za cikánský.
Ačkoliv očima romantika lze na romskou kulturu nahlížet jako na autentickou španělskou kulturu, což
se odráží ve výrazu España Cañí, má tato otázka i svou temnou stránku. Romové, zejména přistěhovalci
z východní Evropy z nedávné doby, čelí ve Španělsku diskriminaci a marginalizaci.
Od šedesátých let 20. století uplatňuje nezisková organizace Fundación Secretariado Gitano
(FSG) víceooborový přístup k pomoci romským komunitám – nejen ze Španělska, ale i v Evropě
prostřednictvím sítě EURoma, kterou koordinuje – zaměřené na dosažení pokroku ve všech oblastech
života. FSG provozuje celou řadu činností, jejichž cílem je pozvednout životní úroveň Romů, prosazovat
rovné zacházení, předcházet všem formám diskriminace a zachovat jejich kulturní identitu.
Pro FSG pracuje 600 placených zaměstnanců a 400 dobrovolníků a činnost organizace je zaměřena
dvěma směry. Prvním z nich jsou programy, jejichž cílem je posílit postavení Romů a zvýšit jejich
životní úroveň prostřednictvím služeb v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, zaměstnávání,
bydlení, zdraví a komunitních služeb.
Jedním příkladem za všechny může být integrovaný program Acceder, jenž se pyšní seznamem více
než 87 000 příjemců. Pomáhá Romům se vstupem na trh práce například prostřednictvím služeb
v oblastech profesní kvalifikace, konzultačních a podpůrných služeb pro osoby samostatně výdělečně
činné a prosazováním proromských politik.
Druhým směrem je společnost jako celek, které ukazuje, že začlenění Romů je i v zájmu široké
veřejnosti. Činí tak formou kampaní zaměřených na zvýšení povědomí a školením odborníků
pracujících s Romy (sociálních pracovníků, učitelů, policistů atd.), pracovníků veřejných služeb
a politických činitelů.
Navíc FSG provádí analýzy a výzkum za účelem lepšího pochopení situace, v nichž se Romové
nacházejí, a jejich potřeb. Jen v roce 2013 využilo aktivity a programy FSG více než 105 000 osob.
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Bulharský Helsinský výbor
Evropský precedent práv Romů
na bydlení

užší seznam

Bulharský Helsinský výbor, bulharská největší a nejvlivnější organizace na ochranu lidských práv,
pomohla romské komunitě úspěšně se bránit vystěhovávání a demolici svých domovů a založila
pro tento proces důležitý evropský precedent.
Komunita asi 200 Romů po desetiletí pobývala bez povolení na pozemku patřícím státu ve čtvrti
Batalova Vodenica v hlavním městě Sofii. Když se v letech 2005–2006 a 2008 radnice města dvakrát
pokusila tuto ohroženou komunitu vysídlit, poskytl jí bulharský Helsinský výbor bezplatnou právní
pomoc.
Přestože kroky města byly v souladu s bulharským právem, Helsinský výbor byl toho názoru,
že vystěhovávat lidi z jejich jediného domova bez poskytnutí rozumného a přiměřeného náhradního
bydlení je porušením jejich lidských práv. Navíc tím, že by se z této extrémně chudé komunity na okraji
společnosti stali bezdomovci, zvýšilo by se i jejich ohrožení nemocemi, hladem a riziko kriminality.
Proto se bulharský Helsinský výbor rozhodl předložit případ Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP).
Soud (poprvé ve své historii!) předběžným opatřením nařídil pozastavit vystěhovávání do doby, než
bude poskytnuto náhradní bydlení.
V roce 2012 vydal Soud své definitivní rozhodnutí, jímž přiměl stát zastavit svévolná vystěhovávání
Romů, kteří nemají kam odejít. Závěrem verdiktu bylo, že právo není úměrné situaci, a Soud nařídil
Bulharsku, aby své právo v této oblasti aktualizovalo. Mezi požadovanými reformami je mimo jiné
povinné prokazování toho, že zpětné získávání veřejných pozemků a budov je legitimní a přiměřené
a že je poskytnuto vhodné náhradní bydlení.
Kromě toho, že organizace zachránila asi 200 Romů před bezdomovectvím, domnívá se, že rozhodnutí
ESLP – jež bylo v hlasování pořádaném organizací Strasbourg Observers označeno za jeho nejlepší
rozhodnutí daného roku – stanoví právní precedent, jenž může pomoci chránit právo na bydlení
10 milionů Romů a dalších ohrožených skupin, jež podle odhadů žije v Evropě.
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Hnutí European Grassroots
Antiracist Movement

užší seznam

Roma Pride – pochody hrdosti Romů po celé Evropě
Navzdory tomu, že romské komunity v Evropě mají rozmanitou a bohatou kulturní identitu, musí
čelit narůstajícímu rasismu a diskriminaci, nemluvě o marginalizaci a stigmatizaci. „V posledních
letech dochází v Evropě k násilí proti Romům čím dál častěji,“ uvedl 8. dubna 2014 u příležitosti
Mezinárodního dne Romů John Dalhuisen z organizace Amnesty International. „Evropští lídři se až příliš
často podbízejí lidem s předsudky, které stojí za protiromským násilím, když označují Romy za asociální
a nevítané osoby.“
Hnutí European Grassroots Antiracist Movement (EGAM), jež je sítí organizací bojujících proti
diskriminaci z více než 30 zemí, se snaží upozorňovat na alarmující nárůst rasové diskriminace
a znepokojivou míru nečinnosti politiků a každoročně ve spolupráci s romskými organizacemi
občanské společnosti organizuje pochod hrdosti Romů.
Tato akce sestává z kulturních a politických aktivit v 15 zemích, jimiž chce hnutí jak poukázat
na rasismus a diskriminaci, jimiž Romové v Evropě trpí, tak oslavit rozmanitost identit a kultur v rámci této
menšiny. Pochod hrdosti Romů zvyšuje povědomí veřejnosti na vnitrostátní i celoevropské úrovni o této
problematice, ale také na jeho základě vznikla silná evropská síť skupin bojujících proti rasismu
a romských organizací za účelem prosazování širokého partnerství založeného na společných cílech.
Partneři pochodu hrdosti Romů, jenž je voláním po důstojnosti, rovných právech a jejich rovnocenném
uplatňování, se scházejí před hlavní akcí, kde se dohodnou na společných cílech a formulují společný
manifest, který následně podepíše okolo stovky nevládních organizací. Pochod hrdosti Romů nejenže
dává Romům možnost, aby byl jejich hlas více slyšet, a zajišťuje, že je vyslechnou vnitrostátní i evropští
rozhodující činitelé, ale také podporuje zájem o romské dědictví a historii. Příkladem může být oživení
vzpomínky na koncentrační tábor Lety v České republice, kde nacisté zabili stovky Romů, avšak dnes je
navzdory úsilí historiků v 70. a 80. letech téměř zapomenutý a nedaleko se nachází zemědělský podnik.
Pochod hrdosti Romů od svého založení v roce 2011 kromě toho, že zvýšil povědomí o romských
otázkách a probudil zájem o ně, dosáhl řady úspěchů. Ve Francii například nevládní organizace
napomohly tomu, že byl v roce 1969 novelizován zákon, jenž pro kočující osoby stanovoval v oblasti
průkazů totožnosti diskriminační režim. Díky tlaku pochodu hrdosti Romů také ustaly protiromské
demonstrace v Bulharsku.

12

Autonomní středisko – ACT

Jak posílit postavení chorvatských Romů ...
ekologicky

užší seznam

Mezimuřská župa nacházející se v nejsevernější části Chorvatska má řadu zvláštních rysů. Je to nejen
nejmenší župa v zemi, ale rovněž nejhustěji zalidněná. Kromě toho v ní žije nejvyšší podíl Romů
v Chorvatsku a místní romská komunita tvoří 30 % veškerého romského obyvatelstva země.
K podpoře řešení ekonomického a sociálního vyloučení mezimuřské romské komunity dostala organizace Autonomní středisko – ACT (místní organizace založená mladými lidmi zaměřující se na rozvoj
společenského a kulturního kapitálu) originální nápad, a sice využít ekologické zemědělství a posílit
jeho prostřednictvím postavení místních Romů takříkajíc od kořenů.
Projekt Společenské a ekonomické začlenění Romů prostřednictvím ekologické produkce potravin byl
zaměřen na více než 20 romských občanů Mezimuří a snažil se z nich namísto „součásti problému“
učinit „součást řešení“. Iniciativa nabídla několika Romům, jež byli odpovědní za více než 100 rodinných
příslušníků, odbornou přípravu v oblasti rodinného ekologického zemědělství a správy sociálních
družstev.
Dostali školení o biodynamickém zemědělství, které zdůrazňuje holistické pojetí vzájemných vztahů
mezi půdou, rostlinami a zvířaty jakožto soběstačným systémem.
Jedinci vybraní k odborné přípravě byli vyzváni, aby se v rámci zavedeného družstva „Domači vrt“
zabývajícího se ekologickým zemědělstvím, které již zaměstnávalo 15 řádných členů družstva z romské
komunity, zapojili do obdělávání 14 hektarů veřejné půdy. V regionu, kde se ekologické zemědělství
dosud dostatečně nerozvinulo, tento projekt nejen zvyšuje zaměstnatelnost romské komunity, ale
rovněž se staví do pozice místního průkopníka.
ACT věří, že „tato iniciativa díky aktivní veřejné účasti a propagaci zvýší veřejnou informovanost
o potížích Romů při jejich boji proti předsudkům a diskriminaci“. „S tím, jak se Romové zapojují
do vyspělých ekologicko-sociálních podniků, se také pomalu, ale jistě mění jejich vnímání ostatními
občany a akceptování v místní komunitě.“
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Kontaktní centrum Hirundo při
Helsinském diákonském institutu

Pro romské děti umění hovoří hlasitěji než slova

užší seznam

Původní romská komunita ve Finsku, která v této zemi žije již více než 500 let, má plná občanská práva
navzdory tomu, že je poměrně marginalizována. Po rozšíření EU však do Finska přišlo mnoho Romů
z východní Evropy. Značná část těchto přistěhovalců skončila na okraji společnosti, jelikož se jim nedostává jazykových znalostí, vzdělání a pracovních osvědčení.
Tato situace přiměla Helsinský diákonský institut (HDI), významnou nadaci s dlouhou tradicí činnosti
zaměřené na zlepšení postavení místní romské komunity ve Finsku, aby se soustředil na tyto nové přistěhovalce. V roce 2008 HDI zřídil proaktivní projekt sociální podpory s názvem „Rom po Drom“, z něhož
se postupně stalo kontaktní centrum Hirundo, jenž poskytuje každodenní podporu a dlouhodobě zlepšuje postavení Romů jak ve Finsku, tak v Rumunsku, odkud většina těchto přistěhovalců pochází.
Jednou z nejvýznamnějších iniciativ HDI je iniciativa „Romské děti promlouvají prostřednictvím umění“
(2013–2015), která se soustředí na mladé migrující Romy. Tato iniciativa byla rozvinuta ve spolupráci
s romskými přistěhovalci a zainteresovanými subjekty ve Finsku a Rumunsku (z toho důvodu, že migrace
se pohybuje „v kruhu“) a jejím cílem bylo upozornit na právo romských dětí „bez dokladů“ na základní
vzdělání.
Pilotní fáze se zúčastnilo 15 dětí a iniciativa se soustředila na dva pilíře: zkušenost s každodenním vyloučením a „odlišným charakterem“ romských komunit a zlepšování postavení a zapojování Romů prostřednictvím komunitních podpůrných služeb. V rámci této iniciativy byly uspořádány tvořivé workshopy a umělecká vystoupení, bylo poskytnuto poradenství dětem a jejich rodinám a konaly se semináře a školení.
Iniciativa „Romské děti promlouvají prostřednictvím umění“ podnítila širokou veřejnou diskusi o právu
migrujících nezletilých Romů na přístup ke vzdělání a přiměla parlamentního veřejného ochránce práv,
aby vyzval místní orgány k přijetí veškerých nezbytných opatření.
HDI věří, že tuto iniciativu lze uzpůsobit pro jakékoli marginalizované skupiny všude v Evropě. „Tento
model je použitelný a může být přínosný pro oblast práv dětí a integrace a vyústit ve tvorbu politik v celé
řadě oblastí,“ dodává.
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Cena EHSV pro občanskou společnost
ocenění za mimořádný přínos
Každoroční cena EHSV pro občanskou společnost
je velice efektivním způsobem, jak poukázat na úsilí
organizací evropské občanské společnosti a na jeho
výsledky. Tato cena, jež byla poprvé vyhlášena v roce
2006, je udělována organizacím nebo jednotlivcům,
kteří výrazně přispěli k posílení evropské identity
a integrace, participativní demokracie a aktivního
občanství. Pomáhá zvýšit povědomí o zásadní úloze,
již občanská společnost hraje při podpoře společných
hodnot, které jsou základním kamenem evropské
solidarity.
O tuto cenu se mohou ucházet jednotlivci i všechny
organizace občanské společnosti působící na evropské,
národní, regionální či místní úrovni v kterémkoliv
z 28 členských států. Každý ročník se nese ve znamení
jiného tématu – v roce 2014 se vybírá z iniciativ, jež jsou
specificky zaměřeny na zlepšení ekonomického
a sociálního začlenění romských komunit.
V minulosti byl takto oceněn přínos k podpoře sociální,
hospodářské a environmentální udržitelnosti v Evropě a
k posílení evropské identity a solidarity prostřednictvím
vzdělávání, síťové spolupráce a kampaní, potíráním
bezpráví a hájením zájmů mladých lidí. Všechny

Cena pro občanskou společnost
výběrová komise
Henri Malosse, předseda EHSV, předseda výběrové
komise
Jane Morrice, místopředsedkyně EHSV

kandidáty musí nominovat členové EHSV, národní
hospodářské a sociální rady nebo organizace či sítě
evropské občanské společnosti.
V roce 2014 proběhne slavnostní předání tohoto
ocenění 16. října. Tři nejúspěšnější kandidáti si mezi
sebou rozdělí peněžitou cenu ve výši 30 000 eur
a navíc se jim dostane uznání v celé Evropě.
Po prvotním posouzení čtyřmi externími hodnotiteli
je vybere výběrová komise, kterou tvoří předseda EHSV
a oba místopředsedové, čelní představitelé tří skupin
(Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různé zájmy)
a generální tajemník Výboru.
Nebylo to snadné zvolit mezi 81 silnými kandidáty
ze všech koutů Evropy. Všichni z nich usilují o zlepšení
životních podmínek Romů, například prostřednictvím
projektů týkajících se vzdělávání a profesionální podpory
(jako je hudební výuka či pomoc romským učitelům).
Pět z osmi různých kritérií výběru se týkalo dopadu
příslušného projektu na cílovou skupinu a prosperitu
dané komunity, jeho trvání a udržitelnosti a míry dosahu
po celé Evropě. Ostatní tři kritéria hodnotila výsledky
v oblasti inovací, kreativity a jedinečnosti.

Čtyři hodnotitelé
Jillian van Turnhout, senátorka a předsedkyně
organizace Early Childhood Ireland
Sixto Molina, vedoucí podpůrného týmu zvláštního
zástupce generálního tajemníka pro romské otázky
v Radě Evropy

Hans-Joachim Wilms, místopředseda EHSV
Jacek Krawczyk, předseda skupiny Zaměstnavatelé
v EHSV
George Dassis, předseda skupiny Zaměstnanci v EHSV

Damian Drăghici, poslanec Evropského parlamentu
a národní kontaktní osoba pro integraci Romů
v Rumunsku
Ákos Topolánszky, ředitel svazu maďarských ústavů
pro léčbu drogové závislosti MADRISZ a člen EHSV

Luca Jahier, předseda skupiny Různé zájmy v EHSV
Luis Planas, generální tajemník EHSV
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