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Jako zvolená předsedkyně Asociace romských představitelů 

Libereckého kraje, z. s. jsem se zavázala k velkému závazku 

vést tým lidí, kteří jsou nadšeni pro obrodu romského 

národa a jeho začlenění do společnosti. Mé osobní krédo 

je, že každý člověk bez ohledu na etnicitu, rasu, 

náboženství by měl mít právo na kvalitní život pro sebe a 

další generaci. Toho chceme s naším týmem představitelů 

v Libereckém kraji dosáhnout ve spojení s institucemi a 

úřady. Jsem hrdá, že jsem se stala hlavní představitelkou 

ARPLK, z. s. a budu se vždy snažit být opravdovým lídrem 

s tahem na branku.  

Iveta Bílková 
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Mise 
Misí neboli posláním spolku je:  „Kulturou měníme svět.“ 

Asociace romských představitelů Libereckého kraje sdružuje Romy a několik neziskových organizací z Libereckého kraje. V těchto subjektech mají 

hlavní postavení Romové. Důvodem tohoto spojení je víra v tom, že při práci na otázkách Romů, je důležité, aby byly Romové k těmto jednáním 

také přizváni. Samostatné spolky mají těžší přístup ke komunikaci s orgány státní správy, územní samosprávy a dalšími subjekty, proto jim 

Asociace usnadňuje přístup a jednání s těmito institucemi. Chceme se stát silným partnerem jak pro výše uvedené orgány, tak ale také pro další 

organizace a především pro Romy. Budeme se snažit o aktivní zapojení romské menšiny do aktivní společnosti, o podporu inkluze a vzdělávání romských dětí 

a mládeže, v neposlední řadě také vyzvednutí romské kultury, historie i tradic a budeme stát proti xenofobii a etnické nesnášenlivosti.  

Základní informace o spolku 
Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z. s. (dále také jako Asociace) byla úspěšně zaregistrována 29. srpna 2017. Tento proces registrace je 

výsledkem dlouhodobých snah aktivních Romů z Liberecka. Ihned po své registraci přijala Asociace několik nových členů, se kterými rozvinula aktivní 

spolupráci. V současné době spolupracuje například s představiteli těchto právnických osob:  

Roma Tanvald, z. s. 
Romany Art Workshop, z. s. 
Pomoc v nouzi Liberecko, z. s. 

Prohlášení Asociace 
Preferovaná oblast působení: Liberecký kraj 

Asociace romských představitelů Libereckého kraje je asociace, která sdružuje romské představitele i Romy z neziskových organizací působících v Libereckém 
kraji, ve kterých jsou samotnými členy Romové. Důvodem jejího vzniku v roce 2017 byla absence jakékoli organizace podobného charakteru v této oblasti, 
která by spolupracovala s orgány místní správy a samosprávy, ale i dalšími organizacemi v otázkách dotýkajících se romské komunity. Pod vedením 
předsedkyně Ivety Bílkové se bude po následující období zabývat věcmi jako jsou aktivizace kulturního života Romů, prezentace romské menšiny na 
celokrajské úrovni a podpora fungování jejích členů. 

V
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Cíle a činnosti organizace: 

VZÁJEMNÁ PODPORA 

Předmětem zájmu této asociace není výkon terénní sociální práce. Zaměřuje se především na propojení měst, kraje a dalších zájmových skupin, které 

společně řeší otázky Romů. Neziskové organizace a jednotlivci, které jsou v Asociaci sdruženy monitorují danou oblast, spolupracují s Romy, provádějí 

komunitní a terénní práci. Úkolem Asociace je podpora jejich činnosti, zprostředkování kontaktu s orgány státní správy – jakými může například být Úřad 

práce České republiky při řešení různých problémů, ale i vytváření společných projektů. Dalšími subjekty v zorném poli jsou především Liberecký kraj a 

statutární město Liberec, se kterými je nutné pracovat na projektech, činnostech podporující inkluzi Romů.  

ROMIPEN NEBOLI ROMSTVÍ 

Druhým okruhem, kterým se Asociace zabývá je kulturní. Klade si za cíl podpořit romskou komunitu při sebeurčení, aktivním občanství a zakotvení romských 

tradic, svátků v romské i majoritní společnosti.  

ROMSKÁ MENŠINA MÁ ZARUČENÁ PRÁVA I POVINNOSTI 

Každý Rom, každá Romka má svá práva zaručená Ústavou ČR a jejími zákony. Každý Rom zná své povinnosti, nikoli všechna práva. My jsme tu proto, 

abychom je navedli na správnou cestu. 

RASISMUS A XENOFOBIE NEPATŘÍ DO VYSPĚLÉ SPOLEČNOSTI 

Náš spolek bojuje proti xenofobii a rasismu. Každý člověk si zaslouží úctu. 

VZDĚLÁNÍ  

Má-li docházet k propojování majoritní společnosti a romské menšiny, je inkluzivní vzdělávání nutným prostředkem vzájemné komunikace. Podpora 

romských žáků a studentů je tak jednou z našich priorit! 

Definice problému: 

Již od svého vzniku se Asociace potýká s několika problémy. Prvně je to roztříštění romské komunity v regionu. Následné řešení sociální exkluze, ale i 

podpora mladých Romů či aktivní společenský život této skupiny, je zcela nekoordinované, přichází útržkovitě. Již fungující neziskové organizace působí 

chaoticky. Vytvoření celkového rámce je zcela nutné pro další spolupráci všech zainteresovaných subjektů tak, aby bylo zcela jasné, odkud kam budou 

směřovat podměty z lokalit na místní úrovni. Dále je to také postavení Asociace, jelikož má díky charakteru své činnosti ztížený přístup k finančním 

prostředkům.   
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Metody: 

Způsobem síťového provázání neziskových organizací v Libereckém kraji se Asociace bude snažit vytvořit pevnou základnu pro působení v již výše 

definovaných otázkách romské menšiny. 

Realizované aktivity v roce 2017 
 Porajmos-Holocaust  

 Beseda s romskými rodiči na téma inkluzivního vzdělávání spolupořádané s Rodiči za inkluzi 

 Iniciování vyvěšení romských vlajek 8. dubna 2017 

 Účast na Joham Šoa 2017 

 Účast na uctění památky židovského holocuastu 

Plánované aktivity na rok 2018 
 Projekt Roma Activa – aktivní občanství Romů 

 Oslavy Mezinárodního Romů Liberec 2018 

 Účast na uctění památky židovského holocaustu; Porajmost-Holocaust 

 Navázat na provolání o xenofobii a rasismu 

 Klub romských rodičů 

Zdravím kolegy a přátele,  
 
začne nám nový rok, a tak se připravují nové projekty a akce, které chce naše organizace zahájit a dokončit. Bude jeden velký projekt, který je zatím 
v plenkách, ale bude se týkat každého Roma/Romky. Budeme potřebovat Vaši podporu a Vaši účast na tomto projektu, který by měl sahat až za hranice 
našeho kraje a měl by se stát celorepublikovým. 

Věřím, že se přidáte a podpoříte nás. Co nevidět jej představíme. 

Rád bych také shrnul rok 2017 v několika větách. Našemu výboru se povedlo se registrovat ve spolek, abychom mohli našim lidem, ale i sobě v rámci 
xenofobie a rasismu, který je v ČR na vzestupu, pomoci. Povedlo se nám uctít památku romských a židovských obětí Holocaustu společně se Židovskou 
obcí, ale i našimi Romy. Povedlo se nám konečně dotáhnout pomoc rodinám, aby jejich děti nebyli v Libereckých školách segregovány a dostalo se jim určité 
pomoci. Povedlo se nám konečně dotáhnout i ochranu Romů, ale i neromů na ulicích. Povedlo se nám přesvědčit naše politiky, že k téhle zemi patříme a v 
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našem regionu žijeme dlouhá léta a nikdo by nás neměl záměrně vylučovat. Vyvěsili v náš svátek Romů naši vlajku jak na městské radnici, tak i krajském 
úřadě. Podařilo se nám na naši stranu dostat hodně politiků, kteří to s námi myslí velmi dobře a přijali nás jako partnery. 

Co pro nás bude v roce 2018? No budeme potřebovat určitou podporu a pomoc našich lidí, Romů. Máme připravené nové projekty, které doufám potěší 
naše lidi, aby byli hrdí na to, že jsou Romové. Věřím, že se k nám přidají další lidé a věřím, že politická moc se změní v rozum a v lidské chápání člověka. 
Neboť vše je zaměřeno na politickou moc, a to je špatně v české kotlině. 

Jen poslední větou bych Vás rád přiměl, abyste šli 12. a 13. ledna 2018 k volbám a volili svého prezidenta. Věřím, že vyberete správně.  

Jan Cverčko, aktivista 

Spolupráce v roce 2017 
Jan Cverčko v lednu přednesl veřejný projev při příležitosti uctění památky židovských obětí 
holocaustu. Jeho vystoupení se tímto okamžikem stalo tradicí.  
 
Při příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů 2017 vyvěsilo statutární město Liberec i 
Liberecký kraj mezinárodně uznávanou romskou vlajku. Zároveň jsme byli jako představitelé 
Romů v Liberci hejtmanem pozváni 7. dubna na tento slavnostní akt. Hejtman Martin Půta 
vyjádřil podporu nově vznikající Asociaci a nabídl spolupráci. Vyvěšení vlajek inicioval Jan 
Cverčko. Společně s několika desítkami Romů jsme 8. dubna oslavili Mezinárodní den Romů 
před libereckou radnicí, zazněla i romská hymna. 
 
V měsíci červnu se Asociaci podařilo navázat spolupráci s organizací Rodiče za inkluzi, která se 
zabývá inkluzivním vzděláváním v souvislosti rovného přístupu vzdělávacích institucí k žákům 
dle nové novely školského zákona. Následně jsme ve spolupráci organizovali vzdělávací seminář 
pro romské rodiče a další neziskové organizace v Liberci. Na základě invence Ivety Bílkové a Jana 
Kanaloše spolupracujeme dodnes. 
  
I nadále rozvíjíme spolupráci s městem Liberec i Libereckým krajem. Komunikujeme také 
s dalšími romskými představiteli a osobnostmi. Ve své činnosti také podporujeme Roma 
Tanvald, z. s. a Romany Art Workshop, z. s. Iveta Bílková a Jan Kanaloš byli přítomní na 
společném setkání Romů z Tanvaldu zaměřeném na rozvoj komunitní práce a vytvoření pevné 
romské základny.  Účastnili jsme mnoha akcí a schůzek, které nejen podporují naší práci a vztah k obrodě romského národa, ale integraci romské komunity 
do většinové společnosti. 
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Uctění památky obětí holocaustu  
- leden 2017  

 
ARPLK, z. s. byla organizátory uctění památky obětí holocaustu oslovena, aby se také účastnila uctění památky a měla i proslov k tomuto tématu. Jan 
Cverčko na tomto setkání židovské obce, poředstavitelů magistrátu města Liberce zastoupil společně s předsedkyní Ivetou Bílkovou romskou menšinu. Jan 
Cverčko zde přednesl řeč k uctění památky obětí opomíjeného romského holocaustu. 
 

Oslava Mezinárodního dne Romů 2017 a vyvěšení romské vlajky  
- duben 2017 

 
ARPLK, z. s. požádala Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje, aby k Mezinárodnímu dni Romů 8. dubna 2017 vyvěsili romskou vlajku na 
budově radnice a Kraje. Magistrát i Rada kraje žádosti vyhověla. Hejtman Mertin Půta na počest vyvěšení vlajky a MDR připravil hezké odpoledne pro 
aktivní Romy z Libereckého kraje, mezi které patří i Asociace. 
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Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom Ha – Šoa  
- duben 2017 

Členové ARPLK , z. s. byli požádání, aby se účastnili veřjného čtení jmen obětí holocaustu Jom Ha – Šoa. Terezínský institut iniciativy oslovil Asociaci 
romských představitelů Libereckého kraje, z. s., aby přišli podpořit čtení jmen všech obětí holocaustu z druhé světové války. Za Asociaci jména četli Jan 
Cverčko, Jan Kanaloš, Iveta Bílková, Radek Šandor. 

Holocaust – Porajmos 2017 
- srpen 2017 

Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z. s. dne 4. srpna 2017 uctila památku romských obětí holocaustu. Jan Kanaloš představil organizaci, její 
strategii a cíle, tak aby se o ni dověděli hlavně samotní Romové. Jan Cverčko přednesl řeč k romskému holocaustu, kde mimochodem zmínil, že i 
v Libereckém kraji byly koncentrační tábory, které vznikly z kárných pracovních táborů. Jeden z těchto táborů byl v  ulici Kunratická, odkud byli deportováni 
vězni do Osvětimi, kde byli zplynováni. 
 

Osobnost roku 2017 oceněná hejtmanem Libereckého kraje 
- říjen 2017 

Členové ARPLK, z. s. byli pozváni hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou na slavnost, kterou pan hejtman pořádá každoročně, aby ocenil osobnosti 
Liberecké kraje. Velmi rádi jsme se za romskou menšinu účastnili tohoto slavnostního večera. 

 

Finanční rozvaha rok 2017 

Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z. s. nebyla příjemcem žádné dotace, žádného daru. 


