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Úvodní slovo předsedkyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V loňském roce se nám podařilo mnoho věcí jakými jsou 

uspořádání akcí a zejména uctění památky obětí romského 

holocaustu. Navázali jsme dobré vztahy s Magistrátem 

města Liberce a Krajským úřadem Libereckého kraje. 

Věřím, že další spolupráce v dalších letech bude užitečná 

pro všechny strany.  

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

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

hlavní postavení Romové. Důvodem tohoto spojení je víra v to, že při práci na otázkách Romů, je důležité, aby byli 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 vyzvednutí romské kultury, historie i tradic 

a budeme stát proti xenofobii a etnické nesnášenlivosti, v neposlední řadě také budeme podporovat inkluzi a vzdělávání romských dětí a mládeže. 

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., 

Rodiče za inkluzi, z. s., 

Výbor romských aktivistů Libereckého kraje spadající pod Komisi národnostních menšin LK … 
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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. 

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. 
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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.   

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 2018 
 Účast na uctění památky obětí židovského holocaustu 

 Oslavy Mezinárodního dne Romů 2018 

 Iniciování vyvěšení romských vlajek 8. dubna 2018 

 Porajmos-Holocaust 2018 

 Projekt Roma Activa I a II – aktivní občanství Romů 

 Podpora fungování romského tanečního souboru Romano Rat Liberec 

Plánované aktivity na rok 2019 
 Účast na uctění památky obětí židovského holocaustu  

 Porajmost-Holocaust 2019 

 Příprava romského památníku obětem holocaustu 
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 Oslavy Mezinárodního dne Romů Liberec 2019  

 Projekt Roma Activa III – aktivní občanství Romů 

 Podpora fungování romského tanečního souboru Romano Rat Liberec 

 Navázat na provolání o xenofobii a rasismu 

 Pheňa – romské ženy 

Spolupráce v roce 2018 
Jan Cverčko v lednu přednesl opět veřejný projev při příležitosti uctění památky židovských obětí holocaustu. Akce se tentokrát konala v židovské synagoze 
v Liberci. Při příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů 2018 vyvěsilo statutární město Liberec i Liberecký kraj mezinárodně uznávanou romskou vlajku. 
Vyvěšení vlajek inicioval Jan Cverčko. Asociace 30. března 2018 k tomuto dni uspořádala vlastní oslavy, kdy několik desítek Romů prošlo centrem města 
a zazněla i romská hymna před libereckou radnicí. Dále po defilé se konal kulturní program v Lidových sadech v domě kultury. 
  
I nadále rozvíjíme spolupráci s městem Liberec i Libereckým krajem. Komunikujeme také s dalšími romskými představiteli a osobnostmi. Účastnili jsme 

mnoha akcí a schůzek, které nejen podporují naši práci v obrodě romského národa, ale také k integraci romské komunity k většinové společnosti. 

Leden 2018  ARPLK, z. s. se účastnila uctění památky obětí holocaustu v synagoze uzspořádaného židovskou obcí a Magistrátem města Liberce. 

Jan Cverčko zde pronesl projev k uctění památky obětí holocaustu, připoměl nálady ve společnosti k vzrůstající xenofobii a rasismu. 

10. ledna 2018 byla iniciována schůzka s náměstkem ministra pro lidská práva Davidem Beňákem. Jednání bylo vedeno o strategii a cílech, které si naše 

organizace předsevzala. Vytýkána byla neochota Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, její laxnost ke vztahu k romským občanům a stagnaci plánů 

vlády k integraci romské menšiny. Následně byla pozice orgánu Rady vlády vysvětlena a byly navázány dobré vztahy s RVPZRM a ministrem pro lidská práva. 

Po těchto výtkách k RVPZRM nás v Liberci navštívila Martina Horváthová, místopředsedkyně RVPZRM. Diskutovali jsme o možnostech propojení občanské 

části Rady vlády se samotnými občany, které ARPLK, z. s. zastupuje. Výstupem bylo navázání dobrých vztahů a vzájemné pomoci v inetgraci romské menšiny. 

Zároveň nás navšitivili p. Doubravský, vrchní rada pro evropské záležistosti a p. Martínek, ředitel Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Setkání proběhlo s náměstkem města Liberec p. Langrem ohledně ročních zpráv o stavu romské menšiny. Na této schůzce jsme si „vysvětlili“, proč je 

důležité sbírat kvalitativní data o Romech a jejich posunu v integraci. Asociace s panem náměstkem vytýkala metodiku analýzy a zprávy. Dohodli jsme se 

na vzájemné spolupráci v této záležitosti. 

24. ledna 2018 se ARPLK, z. s., Roma Tanvald, z. s., RAW, z. s. a další aktivisté z Libereckého kraje setkali na dalším setkání Výboru romských aktivistů 

Libereckého kraje. Na tomto setkání přednesli své poznatky ohledně integrace romské menšiny její sta. Zde byl zvolen pan Štefan Oláh za Liberecký kraj 
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do Rady vlády pro romské záležitosti při Úřadu vlády. 

ARPLK, z. s. vyvolala schůzku s jedním z představitelů židovské obce k objednání historického prvního stolpersteinu v Liberci za romskou oběť holocaustu. 

Dohodli jsme se a učinili obejdnávku ve spolupráci se Židovskou obcí Liberec. 

Únor 2018  ARPLK, z. s. ve spolupráci s Khamoro, o. p. s. připravila Sjezd Romů 2018, kde se debatovalo  o demonstraci proti xenofobii a rasismu 

v Evropě. Tato demonstrace měla mezinárodní přesah a v jeden den se konala v několika evropských městech. V Liberci se setkali obě organizace a jiní 

aktivisté, pro příravu březnové demonstrace na Klárově v Praze. 

Čelnové Asociace podpořili veřejně spolek Konexe a Romské Muzeum, aby se p.  Okmaura a p. Rozner omluvili za svá tvrzení o koncentračním táboru 

v Letech u Písku. Bylo také sepsáno prohlášení, kde jsou přímo vyzýváni k veřejné omluvě. 

ARPLK, z. s. vyvolala schůzku s odborníky z řad OSPOD, náměstka za sociální věci Magistrátu města Liberec, ředitele Městské policie, terénních pracovníků 

Města a dalších odborníků k navázání dialogu mezi odbornou části v rámci sociálního začleňování a romské integrace. Tady Asociace žádala o vytvoření týmu 

Asistentů prevenece kriminality pro zabezpečení města a spolupráce s městkou policí. 

Březen 2018  ARPLK, z. s. se 4. března 2018 setkala s hejtmanem Libereckého kraje, aby podala zprávu o stavu strategie Asociace a dohodla se 

společně na další spolupráci. Zároveň jsme oficiálně pozvali pana hejtmana na Mezinárodní den Romů na den 31. března 2018 do PKO v Lidových sadech. 

Zároveň jsme se dohodli s panem hejtmanem na společných setkáních vždy každé 3 měsíce, abychom si podali zprávy o naší spolupráci. 

5. března 2018 ARPLK, z. s. podpořila veřejně demonstraci před městskou radnicí, kterou pořádali dobrovolníci z organizace Milion chvilek pro demokracii. 

Podpořili jsme tuto demonstraci zvláště pro vzrůstající xenofobii a rasismus v České republice a Evropě. 

17. března 2018 ARPLK z.s, ve spolupráci s Khamoro, o. p. s. a dalšími aktivisty pořádala demonstraci pro vzrůstající xenofobii a rasismu na Klárově v Praze. 

Na tuto demonstraci se sjeli Romové z celé republiky, aby podpořili demonstraci proti xenofobii a rasismu, která se konala v ten samý den v několika 

městech Evropy. 

31. března 2018 se konaly oslavy Mezinárodního dne Romů. Členové Asociace s hosty a umělci prošli městem Liberec s živou hudbou a zpěvem romských 

písní. Dále pokračoval kulturní program v Lidových sadech v domě kultury, který byl až do ranních hodin. Zde se představili umělci z Libereckého kraje. Konal 

se workshop s romskými osobnostmi jako například se spisovatelkou Irenou Eliášová, která vyprávěla o svém životě i o tom, co ji přimělo své vzpomínky ze 

života sepsat ve svých knihách. 
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Duben 2018  ARPLK, z. s. připravila inovativní zprávu o stavu romské menšiny v Liberci. Inovativní byla v tom směru, že Romové se sčítali navzájem 

a to ve škálách v 36 městských částech města Liberce. Tuto zprávu si vyžádal Magistrát města Liberece. Ve zprávě se uvádějí nezkreslené informace o stavu 

romské menšiny v Liberci. 

8. dubna 2018 byla opětovně na Mezinárodní den Romů vyvěšena romská vlajka. Žádost byla podána k Magistrátu města Liberce a Krajskému úřadu 

Libereckého kraje. Tento akt má připomínat dobré vztahy mezi většinovou a minortiní společností v zájmu integrace romské menšiny. 

9. dubna 2018 ARPLK, z. s. opětovně podpořila dobrovolnické organizace Milon chvilek pro demokracii a Srdce pro demokracii v demonstraci proti nové 

vládě. Jako Romové tento akt podpory bereme v zájmu aktivního občanství a boje proti xenofobii, rasismu a zneužívání moci. 

10. dubna 2018 ARPLK, z. s. se účastnila semináře Podpora a prevence zdraví sociálně vyloučených osob avízovanou a konanou Státním Ústavem Zdraví 

Praha. 

12. dubna 2018 ARPLK, z. s. se opětovně, jako každý rok, účastnila čtení jmen obětí holocaustu Jom Ha – Šoa na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Za Asociaci četli 

jména obětí Jan Cverčko, Štefan Oláh, Jan Kanaloš, Iveta Bílková.  

17. dubna 2018 ARPLK, z. s. se sešla s představiteli tanečního kroužku Romano Rat, který funguje už několik let. Na této schůzce jsme se dohodli, 

na vzájemné spolupráci. Závěrem schůzky bylo přijetí tanečního souboru pod křídla Asociace. 

24. dubna 2018 ARPLK, z. s., Roma Tanvald, z. s., RAW, z. s. a mnoho dalších aktivistů z Libereckého kraje se setkali na dalším setkání Výboru romských 

aktivistů Libereckého kraje. Na tomto setkání přednesli své poznatky ohledně integrace romské menšiny a její stav v Libreckém kraji. Zde nás navštívil 

pan Štefan Oláh, který byl zvolen do občnaské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny při Úřadu vlády. Informoval nás o své vizi a práci v RVPZRM. 

27. dubna 2018 ARPLK, z. s. se setkala s historikem Ivanem Rousem ze Severočeského muzea. Schůzku iniciovala předsedkyně Iveta Bílková ohledně výstavby 

památníku romským obětem koncentračního tábora v Kunratické ulici. Ivan Rous nám představil svou vizi památníku. Vyzvali jsme pana Rouse, aby nám 

pomohl najít jména všech obětí koncentračního tábora v Kunratické ulici. Dohodli jsme se také na vzájemné dlouhodobé spolupráci. 

Květen 2018  ARPLK, z.s. se 8. května 2018 účastnila oslav výročí konce 2. světové války. Setkali jsme se společně s politiky, zástupci města Liberce 

a Libereckého kraje a občany města Liberce u památníku neznámého vojína, kde jsme položili květiny a následně se přesunuli před vojenské kasárna, kde 

stojí památník obětem 2. světové války, kde jsme si poslechli několik projevů představitelů politické scény, občanů a vojenských veteránů. 

18. května 2018 ARPLK, z. s., Roma Tanvald, z. s., RAW, z. s., a další aktivisté z Libereckého kraje se setkali na dalším setkání Výboru romských aktivistů 

Libereckého kraje. Na tomto setkání přednesli své poznatky ohledně integrace romské menšiny její stav v Libereckém kraji. ARPLK, z. s. představila svou 
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analýzu a zprávu o stavu romské menšiny v Liberci. Analýza a zpráva byla jendohlasně přijata. 

Červen 2018 ARPLK, z. s. 5. června 2018 vyvolala schůzku s jedním z představitelů židovské obce k objednání historicky prvního stolpersteinu 

v Liberci za romskou oběť holocaustu. Zde jsme se dohodli, kdy a kde se zasadí první kámen zapomenutých obětí holocaustu – stolperstein. 

V noci z 13. na 14. června 2018 se konala utajovaná akce, zasazení sedmi křížů dětským obětem koncentračního tábora v Kunratické ulici. Ivan Rous historik 

z Muzea ve spolupráci s iniciativou Osvětim našel sedm dětských obětí, které se narodily a zemřely v koncentračním táboře v Kunratické ulici a nebo 

v Osvětimi. Na této utajované akci nás zastoupil Jan Cverčko. 

20. června 2018 ARPLK, z. s. uctila památku romských dětských obětí na místě, kde stál koncentrační tábor. Dnes tam stojí sedm křížů k připomínce sedmi 

romských dětských obětí. Členové Asociace zde položili ke každému kříži věneček s fábory v barvě romské vlajky a minutou ticha uctili jejich památku. 

Začátkem měsíce června začal fungovat tým Asistentů prevence kriminality prosazovaný Asociací. Tento tým je dalším odoborným týmem spolupracující 

s Asociací. 

Červenec 2018  ARPLK, z. s. se ve spolupráci s Roma Tanvald, z. s., RAW, z. s., Pomoc v nouzi, z. s. účastnila výletu s dětmi se kterými spolky 

spolupracují – organizován byl výlet do hlavního města Prahy. Prohlédli jsme okolí Pražského hradu, dále jsme měli s průvodci prohlídku poslanecké 

sněmovny. Ze sněmovny jsme šli na Karlův most, kde jsme si s dětmi užili krásu Prahy. Oběd jsme měli v dětmi oblíbené restauraci KFC, která nám poskytla 

jídlo darem. 

Srpen 2018  4. srpna 2018 se opětovně konalo uctění památky romských obětí holocaustu před radnicí města Liberce. Na tomto aktu vystoupil Jan 

Cverčko se svým projevem o holocaustu. Dále hosté Jozef Miker, který odvyprávěl jak fungoval koncentrační tábor Lety u Písku. Také nám řekl o holocaustu 

Emil Voráč, který vyzval Romy k jednotě a politiky k tomu, aby každý zvolený politik nedělil občany, nýbrž tu pracoval pro každého. Na saxofon nám zahrál 

melodii z filmu „Schindlerův seznam“, kterou složil John Williams, Zdeněk Eliáš. Romskou hymnu a romské skladby zazpívala výborná romská zpěvačka 

Markéta Gyngová, kterou doprovodil ve smutných písních tanenční soubor Romano Rat. 

21. srpna 2018 ARPLK, z. s. uctila oběti okupace Varšavské smlouvy z roku 1968. Tuto každoroční akci pořádá Magistrát města Liberce.  Za Asociaci jsme se 

účastnili již druhým rokem. Je potřeba si tuto neblahou historii přípomínat i mezi Romy. 

Září 2018  ARPLK, z. s. ve spolupráci s Khamoro, o. p. s. a Spolek pro integraci menšin, z. s. se 19. září 2018 sešla s odborníky Evropského sekretariátu 

charty regionálních jazyků ohledně výuky romského jazyka a jeho podpory ze strany veřejných institucí. 
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22. září 2018 spolek RAW, z. s. připravil akci s názvem „Koncert Tolerance“. Na tomto koncertu se vyzdvihla romská historie ke vztahu k Romipen a Pativ a 

hlavně romská kultura. Vystoupily zde romské hudební skupiny a tanenční romské soubory. 

Říjen 2018  ARPLK, z. s. se 18. října 2018 účastnila s dalšími spolky a aktivisty z Libereckého kraje další schůzky Výboru romksých aktivistů Libereckého 

kraje. Zde hlavně probíhalo jednání ohledně chystaného vyhlášení doplatkové zóny v ulici Vojanova v Liberci. 

Listopad 2018  Členové Asociace a další romští aktivisté  9. listopadu 2018 historicky poprvé ve městě Liberci pokládali ve spolupráci se židovskou 

obcí první kámen zapomentutým obětí holocaustu – stolpersteine. Pokládání se konalo právě při připomínkové akci k 80. výročí Křišťálové noci. Položen byl 

kámen – stolpersteine za zmizelého Roma Alfreda Krause, který byl zavražděn v Osvětimi. 

17. listopadu 2018 se ARPLK, z. s. sešla společně s představiteli politické scény a občany Liberce u připomínky dní 17. listopadu 1939 a 17. listopadu 1989. 

Prosinec 2018  ARPLK, z. s. 15. prosince 2018 pořádala pro děti Mikulášskou besídku s diskotékou. Děti si zatančily a ještě dostaly dárečky 

k Mikuláši.  

19. prosince 2018 členové Asociace pořádali Kulatý stůl v rámci projektu Roma Activa I a II s představiteli Liberce a dalších odborů Magistrátu. 
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Účetní závěrka a finanční rozvaha rok 2018  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Organizace:   Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z. s. 

Právní forma:  zapsaný spolek 

Účel spolku: Účelem působení Asociace je účast na činnostech, které vedou k inkluzi Romů do společnosti a sociálního 

začleňování sociálně vyloučených osob.  

Statutární orgán:  Iveta Bílková 

IČO:    063 51 131 

Den zápisu:   29. srpna 2017 

Sídlo:    Prosečská 8, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou 

ID datové schránky:  s4pq378 

e-mail:    arplk@seznam.cz 

PERSONÁLNÍ A ÚČETNÍ INFORMACE 

Účetní období:  1. ledna 2018 – 31. prosince 2018 

Způsob evidence:  jednoduchá evidence výdajů a příjmů 

Počet zaměstnanců:  0 

Počet přijatých dotací: 4 

Počet přijatých darů:  2 
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ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 

Datum sestavení 31. prosince 2018 Vyjádřeno v tisících korun 

Název ukazatele Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 

Aktiva celkem 0,- 0,- 

A. Dlouhodobý majetek celkem 0,- 0,- 

B. Krátkodobý majetek celkem  0,- 0,- 

Pasiva celkem 0,- 0,- 

A. Vlastní zdroje 0,- 0,- 

B. Cizí zdroje 0,- 0,- 

CASH-FLOW VE SPOLKU 

Zpracování Zprávy o stavu romské menšiny za rok 2017 

Celkové výdaje = 41 160,- (pronájem prostor, osobní náklady, cestovné, tisk a další) 

Hrazeno ze zdrojů: 

 41 160,- SML 

Mezinárodní den Romů 2018 

Celkové výdaje = 120 172,- (nákup materiálu, nákup služeb, cestovné a osobní náklady) 

Hrazeno ze zdrojů: 

 47 326,- SML, 

 35 986,- KÚLK 

 36 860,- vlastní zdroje. 

Realizace projektu Roma Activa I a II 

Celkové výdaje = 20 000,- (nákup materiálu, nákup služeb, cestovné a osobní náklady) 

Hrazeno ze zdrojů: 

 20 000,- dar od dárce. 
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Podpora fungování ARPLK 

Celkové výdaje = 11 229,- (nákup materiálu, nákup služeb) 

Hrazeno ze zdrojů: 

 10 000,- dar od dárce, 

 1 229,- vlastní zdroje. 

Romano Rat Liberec 

Celkové výdaje = 52 580,- (nákup materiálu, nákup služeb, cestovné) 

Hrazeno ze zdrojů: 

 40 000,- KÚLK, 

 12 580,- vlastní zdroje. 

 

Celkové příjmy: 245 141,- 

Celkové výdaje: 245 141,-  

Zůstatek 0,- 

 


