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Milá čtenářko, milý čtenáři,
dostává se Vám do rukou metodika projektu Amaro drom (původně realizovaného pod
názvem Naše romské dítě). Rádi bychom Vám v ní nabídli nahlédnutí pod pokličku aktivit pro
pěstounské a osvojitelské rodiny s romskými dětmi, které rozvíjíme již více než 18 let (je to
takový dárek k plnoletosti našeho projektu). V průběhu realizace jsme rozvinuli aktivity, které
pomáhají náhradním rodičům podporovat hledání a budování identity jejich přijatých dětí
s romskými kořeny. Nabízíme Vám několik osvědčených aktivit a podpůrných služeb, které
rodinám zprostředkují nejen nové informace, ale také mnoho společných zážitků
upevňujících vzájemné citové pouto, posilujících sebedůvěru dětí i rodičů a usnadňující
přijetí jedinečnosti každé lidské bytosti a její osobité cesty k sobě i k druhým. To vše je
symbolicky shrnuto v názvu Amaro drom, tedy romsky Naše cesta.
Protože projekt Amaro drom je v naší republice ve své komplexnosti unikátní a zájemců
o podobný druh aktivit je mnoho, děláme si naději, že se Vám tato příručka stane vítanou
inspirací pro Vaši vlastní práci s dětmi - ať už z pozice doprovázejícího subjektu, sociálněaktivizační či volnočasové organizace, nebo v roli rodiče či pedagogického pracovníka.
Jste-li pěstouny či osvojiteli, případně o náhradním rodičovství uvažujete, a chtěli byste se
některé z našich aktivit využít, jste srdečně vítáni!
Jste-li odborníky podporujícími náhradní rodiny, neváhejte se na nás obrátit, pokud
potřebujete poradit s realizací podobných aktivit, rádi byste na nás nasměrovali své klienty či
máte zájem, abychom připravili zážitkově vzdělávací seminář přímo na míru ve Vaší
organizaci.

Kontakty
e-mail: romskedite@seznam.cz
www.romskedite.cz

www.pestounskerodiny.cz
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Poděkování
Rádi bychom vyjádřili své díky všem našim kolegům, kteří se na projektu podíleli a
podílejí: vedle zakladatelek, organizátorek a lektorek a lektorů Martiny Vančákové,
Petry Gelbart a Jany Frantíkové, Pavly Pokorné, Vlasty Neckařové a Jana Duždy
zejména Středisku náhradní rodinné péče, kde projekt v roce 2005 vznikl pod
názvem Naše romské dítě a Centru pěstounských rodin Hradec Králové, které
původní projekt v roce 2017 převzalo pod svá křídla a nabídlo mu velkorysé zázemí,
dále týmu asistentů programu, mnohým hostům na našich pobytech a setkáních,
kolegům z Muzea romské kultury a dalším, kteří s námi trávili svůj čas a našim
účastníkům jsou inspirativními životními vzory. Za možnost dále rozšířit naše aktivity
na základě zjištěných potřeb našich klientů mnohokrát děkujeme Active Citizens
Fund, který prostřednictvím Výboru dobré vůle Olgy Havlové zajistil financování
rozvoje projektu v letech 2020-2022.

Úvod
Tento projekt je v České republice svou komplexností unikátní. Systematicky není
s dětmi s romskými kořeny v České republice pracováno. Projekt Amaro drom se této
problematice věnuje od roku 2005, nejprve se tak dělo pod názvem Naše romské dítě
pod hlavičkou Střediska náhradní rodinné péče v Praze a nyní od roku 2017 v Centru
pěstounských rodin Hradec Králové. Existují pouze dílčí aktivity zaměřující se na toto
téma, které byly v roce 2018 zmapované v rámci bakalářské práce "Podpůrné
programy pro náhradní rodiny s romskými kořeny" na FF UK. Většina z nich byla
jednorázová nebo již ukončena. Realizují se jednotlivé vzdělávací semináře, z nichž
významnou část vedou realizátorky tohoto projektu. Tomu odpovídá také velký zájem
o naše aktivity. Kapacita letních rodinných pobytů i jednodenních setkání bývá
naplněna během prvních dní po zveřejnění pozvánky. Naše práce vychází zejména
z psychologických prací Z. Matějčka, J. Bowlbyho, D. Hughese, P. A. Levina,
G. Allporta, M. Vágnerové, J. E. Schoolerové, J. Klimeše, M. Vančákové aj. a
současně čerpá z díla M. Hübschmannové a dalších kapacit v oboru romistiky.
Využíváme prvky a principy zážitkové pedagogiky.
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Identita dítěte menšinového etnika v majoritní náhradní rodině
Etnicky odlišné dítě vychovávané majoritními náhradními rodiči stojí na pomezí mezi
dvěma světy – mezi světem většinové společnosti, která ho vychovává, s níž je
v bezprostředním kontaktu skrze náhradní rodiče, jež mu předávají své hodnoty
a postoje na jedné straně – a světem svého etnického původu, se kterým ho pojí
vzhled, minulost, a denně žitá zkušenost s nutností vyrovnávat se opakovaně
s různými postoji, názory, narážkami a předsudky vůči menšinám ze strany majority
na straně druhé. Pro rodiče je nelehkým úkolem vybudovat pozitivní hodnotnou
identitu a vědomí sebe sama u dítěte, jehož život byl poznamenán ztrátou
biologických rodičů a sourozenců, narušen citovou deprivací v ústavním zařízení či
nevhodnou péčí jeho biologických rodičů. Je nutné si uvědomit, že děti s romskými
kořeny, které vyrůstají v náhradních rodinách, jsou tímto sociálně znevýhodněné
hned dvakrát. Takovému dítěti musíme pomoci hledat sebe sama a najít hodnotného,
krásného a svobodného člověka, který může bez obav ze světa vyrůst a realizovat ze
sebe to nejlepší. Není to cesta jednoduchá pro dítě ani pro jeho náhradní rodinu.
Nejde totiž jen o pochopení faktů a informací, nýbrž (především!) o proces
skutečného přijetí a zvnitřnění identity dítěte jak na straně dítěte samotného, tak na
straně jeho nové rodiny. Jak taková identita bude konkrétně vypadat, není nikdy
předem dané, neexistuje žádná „ideální identita“. Jde o proces, který je dynamický
a proměnlivý, s jediným cílem: dítě/dospívající/dospělý, který ví, kým je a sám se
sebou je spokojený. Na straně jeho rodiny pak je cílem plné přijetí dítěte právě
takového, jaké je, a podpora identity v procesu jejího budování.
K tomu pochopitelně samotné předávání informací nemůže postačovat. Z toho
důvodu je projekt Amaro drom postaven primárně na prožitcích, individuálních
i skupinových, neboť právě skrze vztahy, emoce a vlastní zkušenost můžeme ovlivnit
sebepoznávání a upevňování vlastního já, a na působení vzorů - osobností lektorů
a hostů, ale i na úrovni „peer podpory“ - vzájemných vztahů a sdílení mezi dětmi
a mezi rodinami samotnými. Projekt Amaro drom se nesnaží formovat nějakou
konkrétní podobu identity, nýbrž nabízí ochutnávky z bohatého stolu možností a úhlů
pohledu na romství, romské kořeny, romskou identitu tak, aby si z něj každé dítě
i každý dospělý mohl vzít právě to, na co má chuť a co potřebuje, podle vlastního
uvážení.
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V neposlední řadě zde jsou i zákonné podklady pro podporu rozvoje etnického
vědomí dítěte, zejména vyplývající z článku 20 Úmluvy o právech dítěte, která
stanovuje o zabezpečení náhradní péče: „Při volbě řešení je nutno brát potřebný
ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte a na jeho etnický, náboženský, kulturní
a jazykový původ1.“ Pakliže není možné dítě umístit do náhradní rodiny shodného
etnického původu, je třeba zajistit kontinuitu etnického vědomí dítěte vědomou
a cílenou péčí jeho náhradních pečovatelů. Také zákon o sociálně-právní ochraně
dětí vnímá etnicitu dítěte jako jednu z jeho základních charakteristik, která se zjišťuje
při odborném posouzení pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče: „Pro
účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče se u dětí posuzuje úroveň
tělesného a duševního vývoje dítěte, včetně jeho specifických potřeb a nároků,
sociální prostředí, ze kterého dítě pochází, jakož i jeho statusová práva, a etnické,
náboženské a kulturní prostředí dítěte2.“

1

Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech
dítěte - znění od 29. 3. 2010. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104#f1349051
2

§ 27 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - znění od 28. 6. 2022.
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359#p27-2-a-1
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Používané termíny
Náhradní rodiny
Termín „náhradní rodiny“ používáme souhrnně pro osvojitelské, pěstounské
a poručnické rodiny. Podobně též „náhradní rodinná péče“, zkráceně též NRP.
Obdobně též „náhradní rodiče“, někdy též zkráceně pro plynulost textu např. ve
formě „děti a jejich rodiny/rodiče“. Pokud hovoříme o biologických rodičích dítěte,
používáme termín „biologičtí rodiče“. Širším pojmem jsou pak „pečující osoby“.

Dítě s romskými kořeny, romské dítě
V textu upřednostňujeme pro naše dětské klienty pojem „dítě/dospívající s romskými
kořeny“ jakožto termín, který nejlépe vystihuje skutečnost dítěte, které se narodilo
rodiči/rodičům romského etnika, avšak je od určitého věku vychováváno zvětšiny
v neromské rodině a majoritním prostředí, což je situace většiny našich klientů (ačkoli
mezi naše klienty patří též několik rodin romských či smíšených). Termínem „romské
dítě/dospívající“ pak rozumíme šířeji děti/dospívající romského etnika bez ohledu na
to, zda vyrůstají v romské či neromské rodině.

Romská kultura
V textu často hovoříme o „romské kultuře“ (ač bychom přesněji měli hovořit
o „kulturách romských komunit“). Pojem kultura se v obecné řeči někdy používá
v užším smyslu pro označení uměleckých činností. Většina odborných definic však
zahrnuje „víru a přesvědčení, konvenční nebo schválené chování a symbolické
reprezentace, které sdílí skupina jednotlivců, mající určitou perzistenci v průběhu
času a přenášené na nové členy společnosti nebo instituce. Patří mezi ně
náboženské přesvědčení, genderové vztahy, vzory moci a úcty, pravidla dědictví,
způsoby oblékání a společenské reprezentace, přijatelné a nepřijatelné potraviny atd.“
(Quinton 2012). S takto širokým pojetím kultury pracuje projekt Amaro drom
a zahrnuje do něj nadto také cítění historických a sociálně-politických souvislostí.

Zážitková pedagogika
Myšlenku „škola hrou“ začlenil do své pedagogické koncepce již J. A. Komenský,
který vymezil prostor pro hru při výkladu látky. Lidská paměť má vyšší schopnost
vstřebávat informace, jejichž vnímání je provázeno intenzivní emocí. Hlavním
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principem zážitkové pedagogiky je využití zážitku ze hry s využitím simulační,
pohybové, výtvarné či dramatizační metody k přenosu, zvnitřnění a upevnění nových
poznatků či postojů.

O organizaci
Organizace Centrum pěstounských rodin z. s. (dále též „CPR“) má sídlo v Hradci
Králové. Jejím posláním je podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči
prostřednictvím poradenství a odborné pomoci náhradním rodinám a zájemcům
o náhradní rodinnou péči, konkrétně pomoc náhradním rodičům při výchově přijatých
dětí, podpora jejich informovanosti, znalosti jejich práv a orientace v nabídce služeb,
a tedy pomoc při řešení konkrétní situace a problému, kterým rodina prochází.
Dále CPR poskytuje službu rodinám, které se ocitly v krizové situaci a jejichž děti byly
umístěny do pěstounské péče, nebo pěstounské péče na přechodnou dobu s cílem
aktivizace systému rodiny do té míry, aby byl možný návrat dětí do jejich původní
rodiny, či alespoň byly udrženy vzájemné pevné vazby mezi rodiči a jejich dětmi.

Místo realizace
Umístění jednotlivých aktivit nemá pro realizaci velký význam, neboť účastníci
pocházejí z různých regionů celé ČR. Kvůli dopravní dostupnosti se realizované
jednodenní aktivity konají převážně v Praze a v Brně, pobyty pak v rekreačních
střediscích ve středočeském a libereckém kraji. V době protipandemických opatřeních
se jednorázové aktivity začaly realizovat online, což se u některých typů aktivit
ukázalo jako funkční i za běžného stavu (například odborné konference, vzdělávací
semináře a vánoční setkání).
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Historie projektu
Projekt se zrodil v roce 2005 ve Středisku náhradní rodinné péče v Praze pod
názvem Naše romské dítě. První aktivity zahrnovaly jednodenní setkání náhradních
rodin s romskými dětmi, zaměřené na sdílení zkušeností a besedy s přizvanými
hosty. Na základě potřeb klientů byl rozšířen o individuální poradenství a o pětidenní
pobyty v letních měsících.
Za vznikem projektu ve Středisku NRP v Praze stály Martina Vančáková, Petra
Gelbart a Jana Frantíková – náhradní maminky, které hledaly pro své přijaté děti
s romskými kořeny informace o romské kultuře, historii, identitě. Zároveň však
nabídly

své

odborné

vzdělání

(psychologické,

romistické,

sociálně-právní,

muzikologické a terapeutické). Jedna ze zakladatelek má navíc sama romské kořeny.
V programu pracovali jako asistenti dobrovolníci, často romští studenti SŠ a VŠ.
Později se k projektu připojila sociální pracovnice Střediska NRP Pavla Pokorná.
V roce 2017 převzalo projekt pod svá křídla Centrum pěstounských rodin v Hradci
Králové, a ten tak získal další silnou organizační oporu, jeho ředitelku Vlastu
Neckařovou. Zároveň změnil název na Amaro drom, což je romsky Naše cesta.
V roce 2020 se připojil jako lektorská posila Jan Dužda, romský aktivista a absolvent
romistiky na FF UK. Zároveň se v roli asistentů programu začali angažovat naši
dřívější dětští klienti, kteří již dosáhli věku minimálně 15 let.
Díky podpoře Fondů EHP a Norska prostřednictvím Výboru dobré vůle - Nadace
Olgy Havlové v letech 2020-2022 se nám podařilo významně rozšířit portfolio našich
aktivit. Mohli jsme tak například zrealizovat jedno z našich velkých přání, věnovat
samostatný program dospívajícím a mladým dospělým z náhradních rodin. Tato
potřeba vyplynula z rozhovorů s dospívajícími a byla potvrzena i prostřednictvím
analýzy potřeb náhradních rodin, kterou jsme vypracovali v roce 2020. Na základě
této analýzy jsme rozšířili portfolio našich aktivit také o krátké několikahodinové
semináře vedené online formou, která jednak vychází vstříc rodinám, které by se
osobně nemohly zúčastnit (vzdálenost, člen rodiny s fyzickým handicapem apod.),
a jednak byla akcelerována pandemickou situací. Vyšli jsme vstříc zájemcům
o dlouhodobé kurzy romštiny, a to jak pro pečující osoby, tak i pro starší děti
a dospívající.

Zpřístupnili

jsme

také

webové

stránky,

obsahující

vedle

aktualizovaných informací o aktivitách projektu také např. volně dostupné publikace
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k tématu ke stažení. Sestavili jsme a vytiskli jsme zpěvníky s texty romských písní,
které používáme na setkáních. Zrealizovali jsme online konferenci pro odbornou
veřejnost i semináře pro pečující osoby. Zakoupili jsme k zapůjčení publikace
z oblasti romské a romistické literatury.

Realizátoři projektu
Mgr. Vlasta Neckařová, speciální pedagožka, matka čtyř dětí, z toho dvou romských
v dlouhodobé pěstounské péči. Vystudovala speciální a sociální pedagogiku.
Pracovala ve škole pro děti s vadami sluchu, v dětském diagnostickém ústavu.
Je ředitelkou Centra pěstounských rodin v Hradci Králové, školí pěstouny
a participuje na přípravách pro žadatele o náhradní rodinnou péči. V projektu se
stará o organizační, finanční a materiálové zabezpečení.

Lektorský tým
Lektorky a lektoři jsou zodpovědní za přípravu i realizaci pobytů a jednodenních či
online setkání. Mají vysokoškolské vzdělání (v oblasti psychologie, pedagogiky,
13

romistiky, muzikologie či sociální práce) a bohaté osobní či pracovní zkušenosti
s náhradní rodinnou péčí a/nebo romskou komunitou. Lektorský a asistentský tým
má vždy členy s romskými i s majoritními kořeny.
Mgr. Martina Vančáková, psycholožka, romistka, matka čtyř dětí, z toho dvou nyní již
zletilých romských sourozenců v dlouhodobé pěstounské péči. Zakladatelka projektu
ve Středisku NRP. Pracuje v oddělení koncepce NRP na Ministerstvu práce
a sociálních věcí, dále působí jako lektorka vzdělávacích seminářů pro pěstouny
i odbornou veřejnost, participuje na přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči. Je
autorkou publikací Dítě odlišného etnika v NRP a Romské dítě v náhradní rodině.
V projektu připravuje a realizuje většinu programové náplně zážitkově vzdělávacích
aktivit.
Dr. Petra Gelbart, M.S., MT-BC, muzikoterapeutka a etnomuzikoložka romského
původu, žijící v USA, matka tří dětí, z toho dvou romských v osvojení, a babička
asistenčního psa. Spoluzakladatelka projektu ve Středisku NRP. Vedle své
muzikoterapeutické činnosti s dětmi a hudební psychoterapie v New Yorku učí na
vysoké

škole

a

publikuje

v časopisech

i online

médiích.

Vede

hudební

a muzikoterapeutickou linku projektu, participuje na programové náplni.
Mgr. Pavla Pokorná, sociální pracovnice a romistka. S projektem se seznámila jako
studentka oboru sociální práce a dobrovolnice ve Středisku NRP, kde ji inspiroval
k podání přihlášky na obor romistika na Univerzitě Karlově. Nyní pracuje jako
referentka náhradní rodinné péče na oddělení sociální práce a rodiny odboru sociální
věcí Magistrátu hlavního města Prahy. V projektu je průvodkyní v programu pro
dospívající a mladé dospělé 100 lidí - 100 cest spolu s Janem Duždou.
Bc. Jan Dužda, hudebník, absolvent romistiky a student antropologie s romskými
kořeny. Vítěz soutěže o nejlepší hudební skladbu Zlín talent. Pracuje jako romský
koordinátor v oddělení národnostních menšin a cizinců Magistrátu hlavního města
Prahy. V projektu je aktivní v hudební lince programu a je průvodcem v programu pro
dospívající a mladé dospělé 100 lidí - 100 cest spolu s Pavlou Pokornou.
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Asistentský tým
Mladí lidé ve věku 15-22 let, většinou, ale nejen, s romskými kořeny, typicky jsou
sami dřívějšími dětskými klienty, kteří se účastnili našich pobytů a setkání se svými
rodinami. Díky tomu obohacují projekt vlastním náhledem na potřeby dětí v NRP.
Stát se asistentem a moci sám připravovat program pro další rodiny je pro mnoho
dětí prestižní záležitostí a těší se, až dosáhnou patřičného věku a budou se moci
zúčastnit programu v této roli. Asistenti tak tvoří významné identifikační vzory pro
naše malé klienty, a jsou na ně z tohoto hlediska kladeny vysoké nároky (nesmějí být
problémovými uživateli jakýchkoli návykových látek, jejich chování a komunikace
musí být v souladu s cíli projektu atd.)

Hosté
Jednorázově přizvané zajímavé osobnosti a odborníci zpravidla z řad Romů. Jde
o odborníky ve své oblasti, případně umělce či známé osobnosti, někdy o dospělé,
kteří sami zažili náhradní rodinnou péči a mohou předat své zkušenosti. Působí jako
identifikační vzory pro děti a jako pozitivní vzory pro jejich rodiče, kteří jsou často
obeznámeni s romstvím a romskou kulturou převážně prostřednictvím masmédií
ve skandalizované či bulvární podobě. Naši hosté tak účinně přispívají k nabourání
vžitých stereotypů.
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Cílové skupiny
Děti a dospívající s romskými kořeny v NRP
Primární cílová skupina - romské děti, dospívající a mladí dospělí z náhradních rodin je sociálně dvojitě znevýhodněná, proto může čelit velkým životním výzvám
v souvislosti s budováním své zdravé identity a s úspěšnou integrací do společnosti.
Jako příslušníci romské menšiny mohou být ve zvýšené míře vystaveni projevům
nesnášenlivosti, xenofobie a diskriminace, ve veřejném prostoru se mohou setkávat
s negativními

či

stereotypními

obsahy,

mají

méně

příležitostí

identifikovat

se s pozitivními vzory, seznámit se s relevantními informacemi o romské kultuře
a reáliích. Jakožto děti a dospívající vyrůstající mimo vlastní rodinu jsou mohou být
dále znevýhodněni možnými následky prožitých raných traumat a nepříznivou situací
pro budování vlastní osobní identity.

Náhradní rodiny dětí s romskými kořeny
Sekundární cílovou skupinou jsou náhradní rodiče zpravidla majoritního etnika.
Z absolvovaných příprav bývají jen málo připraveni na výchovu dětí jiného etnika, než
jsou sami. Nemusí si být plně vědomi specifických potřeb těchto dětí a není pro ně
vždy snadné být jim oporou při budování zdravé identity spojené s jejich kořeny,
případně necítí potřebu tyto otázky s dětmi řešit. Součástí této cílové skupiny jsou
i další neromské děti v rodině, například biologické děti pěstounů. Ač nejsou
příslušníky minority, faktem přijetí dítěte jiného etnika do jejich rodiny se i jich může
diskriminace přímo i nepřímo týkat. Pro ně je také velmi důležité poznat romství
a romskou kulturu v pozitivních kontextech a lépe porozumět situaci, v níž se děti
s romskými kořeny nacházejí. Je pak pro ně snazší svým přijatým sourozencům lépe
porozumět a samy si tak nachází cestu k přijetí pestrosti své rodiny. Na našich akcích
neděláme mezi dětmi žádné rozdíly. Účastníci mohou a nemusejí být klienty CPR.

Odborná veřejnost
Terciární skupinou je odborná veřejnost, neboť i mezi sociálními pracovníky,
zaměstnanci doprovázejících organizací, pedagogickými pracovníky a dalšími
profesionály často chybí hlubší informovanost a metodika pro práci s romskými dětmi
v náhradní péči a etnicky smíšenými náhradními rodinami. Odborníci v oblasti
sociálně právní ochrany dětí dlouhodobě hovoří o tom, že romské děti se ve zvýšené
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míře ocitají mimo vlastní rodinu a zároveň se ve snížené míře daří jejich umisťování
do náhradních rodin. Vyšší informovanost o možnostech a výsledcích práce s dětmi
s romskými kořeny a jejich náhradními rodinami může pomoci snížit případné vnitřní
obavy pracovníků z umisťování romských dětí do NRP a umožní lépe zacílit podporu
těmto rodinám.

17

Aktivity v projektu
Přehled aktivit v projektu
Projekt je založen především na víkendových setkáních a letních pobytech
náhradních

rodin

s

romskými

dětmi,

doplněný

samostatným

programem

pro dospívající a mladé dospělé v NRP a zajišťuje další podpůrné služby. Kombinuje
zážitkově-vzdělávací aktivity, které nabízejí objevování bohatství romské kultury
a historie a formování vlastních postojů k romství, se sdílením zkušeností
a vzájemnou podporou a se vzdělávacími bloky pro dospělé a dospívající.
Informace z oblasti romských reálií a kultury i příležitosti k rozvíjení vlastní identity
jsou účastníky nejlépe přijímány zážitkovou formou a přímým kontaktem s lektory
a hosty s romskými kořeny, kteří přináší své znalosti a dovednosti, jsou přirozenými
pozitivními identifikačními vzory a přispívají k nabourání vžitých stereotypů. Mezi
účastníky hojně vznikají neformální vztahy a buduje se dlouhodobá vzájemná
podpůrná sociální síť přesahující projekt.
Jde o tyto aktivity, které jsou podrobněji popsány v praktické části metodiky:


jednodenní setkání rodin



letní rodinné pobyty



skupina pro dospívající a mladé dospělé v NRP



semináře pro pečující osoby



semináře pro odbornou veřejnost



odborné sociální a psychologické poradenství



dlouhodobá výuka romštiny pro pečující osoby a pro dospívající v NRP



neformální setkání anglicky mluvících osvojitelů



webové stránky a online informační servis



aktivní neveřejná komunita na sociální síti



knihovnička knih a časopisů
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Analýza potřeb rodin, které pečují o děti s romskými kořeny v NRP
Abychom zajistili, že projekt vychází vstříc potřebám klientů, a aby sami účastníci
projektu participovali na rozhodování, jaké aktivity budou realizovány, neboť jsou
důležité pro naplnění jejich potřeb, zrealizovali jsme Analýzu potřeb rodin, které
pečují o děti s romskými kořeny, svěřené jim do náhradní rodinné péče (dále jtéž
zkráceně „Analýza“ či „Analýza potřeb“). Výstupy z průzkumu, který byl veden
vzhledem k okolnostem formou online dotazníkového šetření, jsou zpracovány
v následujícím textu.
Základním cílem bylo zjistit, jaké jsou charakteristiky rodin, které pečují o dítě či více
dětí s romskými kořeny, jaké potřeby deklarují pečující osoby z těchto rodin a jejich
svěřené děti jaké specifické potřeby deklarují pěstouni a osvojitelé, , jakými způsoby
by chtěli tyto potřeby naplňovat, a nakolik jednotlivé aktivity (stávající i připravované)
korespondují s jejich potřebami. Na základě výstupů jsme následně upravili protfolio
nabízených služeb tak, aby co nejvíce odpovídalo potřebám našich klientů.
Dotazník se skládal z následujících částí:
1. Charakteristika rodin respondentů (pěstounů, osvojitelů a osobně pečujících
poručníků)
2. Identita a sebeidentifikace dítěte
3. Rodičovské postoje respondentů vůči romské etnicitě dítěte
4. Zjištění potřeb respondentů
5. Možnosti a formy podpory
Na závěr měli respondenti možnost zanechat svůj kontakt, pokud si přejí zapojit
se do aktivit projektu Amaro drom, ať jako účastníci, nebo projekt nějakou formou
podpořit.

Vzorek respondentů
Získali jsme celkem 41 validních respondentů, tedy zástupců rodin, které mají
v náhradní rodinné péči alespoň jedno dítě s romskými kořeny.
1. Charakteristika rodin respondentů

Právní forma péče


44 %, tj. 16 rodin s dítětem/dětmi v osvojení (dále „osv.“)

19



54 %, tj. 18 rodin s dítětem/dětmi v dlouhodobé pěstounské péči
(zprostředkované, nikoli příbuzenské, dále „DP“)



V 1 rodině bylo svěřené dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu (dále
„PPPD“)



Ve 2 rodinách byly děti v poručnické péči



Žádná rodina nepečovala o dítě svého příbuzného



Ve 4 rodinách se vyskytovala kombinace různých druhů náhradní rodinné
péče dlouhodobého charakteru (DP, osv., poručnická péče)



Některé rodiny zároveň vychovávají i vlastní, biologické děti. V 9 případech jde
o jedno, v 6 o dvě, v 1 případě dokonce o pět vlastních dětí. 25 rodin (61 %)
pečuje pouze o přijaté děti.

Většinou děti vyrůstaly v úplných rodinách, tedy se dvěma rodičovskými osobami
(78 %), přibližně pětina (22 %) v domácnosti s jedním rodičem.
Počet a věk dětí v rodině
Nejvíce (31 %) bylo rodin s jedním dítětem (13), dále se třemi dětmi (9), se dvěma
nebo se čtyřmi dětmi (po 7), s pěti dětmi (2), 2 rodiny pečují o jedno dítě a dva
mladé dospělé, jedna rodina přechodných pěstounů momentálně romské dítě
v péči nemá, ale pečovala o ně v minulosti a předpokládá, že opět bude pečovat
v budoucnu.
Věkový rozptyl dětí byl široký, od kojenců a batolat až po mladistvé a mladé
dospělé.


Nejmenší děti (0-2,9 roky) byly v 18 rodinách (43,9 %)



Předškoláci ve 12 rodinách (29,3 %)



Děti mladšího školního věku (7-10) se vyskytovaly v 16 rodinách (39 %)



Staršího školního věku (11-14) v 11 rodinách (26,8 %)



Mladiství (15-17) v 10 rodinách (24,4 %)



V 5 rodinách žily děti, které již dosáhly dospělosti (12,2 %)
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2. Identita a sebeidentifikace dítěte

Kromě dětí romského původu v rodinách byly také děti majoritní (v 9 rodinách,
tj. 22 %), v jedné rodině dítě nebo děti jiného, vizuálně odlišného etnika,
a ve dvou rodinách děti jiných etnik vizuálně se neodlišujících. (Informace
o vizuální odlišnosti jsou důležité pro práci s identitou dítěte.)
Rodiny nejčastěji pečovaly o 1 dítě s romskými kořeny (56 %), další přibližně
třetina rodin pečovala o 2, zbylých 12 % rodin pečovalo o 3 nebo více dětí
s romskými kořeny.
Rodiče byli tázáni, nakolik si jejich děti uvědomují, že jsou Romové. Náhradní
rodiče cca 2/3 dětí (63 %) uvádějí, že jejich děti vědí o tom, že jsou Romové
a berou to jako fakt, nebo svůj původ příliš neřeší. O jednom dítěti uvedli náhradní
rodiče, že ví o svém romském původu, ale brání se přijetí tohoto faktu. U jednoho
dítěte rodiče uvedli, že si nejsou jisti, zda si uvědomuje svůj romský původ,
a 41,3 % dětí o svém romském původu zatím neví, což však koresponduje
s věkovým rozložením, kdy 44 % dětí respondentů je mladších 3 let.
Co se týká vztahu k Romům, část dětí se s příslušníky romského etnika silně
(7,3 %) nebo do určité míry (22 %) identifikuje, případně je poznají, ale není jisté,
zda si s nimi sami sebe nějak spojují (17,1 %). Tak, jak odpovídá věkovému
rozložení, další část dětí podle sdělení rodičů etnikum cizích lidí nerozlišuje.
Máme zde ale také 3 děti, které se cizích Romů bojí a/nebo s nimi nechtějí být
spojovány. Jeden respondent uvedl, že jejich dítě své romství do 4 let popíralo,
ale po účasti na jednom z pobytů Amaro Drom se to změnilo.

3. Rodičovské postoje k romství svěřených dětí
Postoj rodičů k romství jejich dítěte

Zjišťovali jsme, jak náhradní rodiče vnímají fakt, že jejich děti mají romské kořeny
na škále od 1 („Byl/a bych raději, kdyby romské kořeny neměly.“) do 7 („Jsem
nadšená/ý z toho, že mám dítě s romskými kořeny.“).


Nikdo neuvedl hodnotu 1 nebo 2, jeden respondent označil hodnotu 3.
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Nejvíce, 12 respondentů (34,1 %) odpovědělo neutrálně, tedy na střední
hodnotě 4.



Zbylí respondenti uvedli hodnoty 5-7, z nich nejvíce volilo druhou
nejsilnější hodnotu 6 (29,3 %).

Romství dítěte ve výchově

Zajímali jsme se také o to, jak se téma romství objevuje ve výchově, což
přehledně shrnuje následující graf. Hodnota 1 znamená „vůbec to neřeším(e)“,
zatímco hodnota 5 znamená „aktivně dítě v poznání jeho kořenů podporujeme“.
Je zřetelné, že v rodinách z našeho průzkumu je ve většině případů etnická
odlišnost tématem aktuálním.

Přístup k romství

Předložili jsme rodičům hypotetickou situaci, kdy by jejich dítě přišlo domů ze
školy se slovy: „Mami/tati, děti mi říkaly, že jsem cikán.“ Na výběr byly možné
odpovědi, které ilustrují různé přístupy k romské identitě svěřených dětí (viz
Vančáková 2008, 13):
1. „To není pravda, nevšímej si toho.“ (Je zbytečné mu s tím motat hlavu:
popření)
2. „Tvoje máma byla Cikánka/Romka, ale teď jsi tady, tak jsi Čech.“ (Se svým
původem už nemá moc společného: odstřižení)
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3. „Tak jim řekni, že jsi Ital.“ (Jako cizince ho budou ostatní lépe přijímat než jako
Roma: nahrazení)
4. „Nezáleží na tom, jestli jsi Cikán nebo ne, ale na tom, jaký jsi člověk.“ (Nemá
smysl řešit jeho původ, jsou důležitější věci: bagatelizace)
5. „Cikán je nepěkné slovo pro Romy. Jsi Rom, stejně jako někdo jiný je Čech
nebo Němec.“ (S jeho kořeny pracujeme otevřeně: respekt)
6. „Cikán se neříká, ty jsi Rom, a to je víc než obyčejný Čech.“ (Jsme pyšní
na jeho romský původ: přecenění)
Z uvedených možností první čtyři a šestá nejsou vhodnými přístupy z hlediska
zdravého sebepřijetí a identity dítěte.
29 rodin (71 %) uvedlo správně jako nejvhodnější odpověď č. 5, případně
individuální, která se dá pod tuto hodnotu zařadit, 10 rodin (24 %) pak odpověď
č. 4. Zbytek do 100 % tvoří 2 individuální odpovědi („Jsi – no a co?“ a „Ještě
nevím.“). Je zřejmé, že většina rodin považuje sebeuvědomění dítěte za důležité.
Kdy začít s hovory o romství a o původu dítěte

Otázku jejich romských kořenů s dětmi začínají rodiče obvykle probírat včas.
16 rodin (39 %) uvádí, že o romství, romském původu nebo vysvětlení odlišností
dítěte mluvili již ve věku do tří let dítěte, případně ihned po jeho příchodu
do rodiny, dalších 10 rodin (24 %) pak během předškolního věku, obvykle
v souvislosti s nástupem do mateřské školy, kdy si děti začínají samy všímat
rozdílů a zajímají se i o rodinné záležitosti jako takové (jak přijdou děti na svět, jak
to bylo s jejich biologickými rodiči apod.). Spolu s dalšími 5 rodinami (12 %) pak
všichni, kteří uvedli, že o romství s dětmi hovoří, to zvládli nejpozději do 7 let věku
dítěte. Zbytek tvoří rodiny, které ještě téma neprobírají z důvodu, že jsou jejich
děti ještě malé, nebo uvedli místo věku např. příležitost, při níž se o romství
začalo mluvit. Příklady odpovědí:
„Ihned po přijetí. Stejně jako práce s informací o původních rodičích.“
„Rok a půl, reagovali na něj Romové na ulici, považovali jsme za důležité začít
co nejdřív.“
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„Synovi jsou 2 roky, zatím před ním o Romech mluvíme a má hodně romských
kamarádů (adoptované děti lidí z naší přípravky, 4 rodiny, se kterými se každý
týden vídáme).“
„Už nyní jsme byli na pobytu Amaro drom, budeme se účastnit i nadále. Byla
bych ráda, kdyby synovo romství bylo u nás tak nějak přirozenou věcí, nikoliv
velkým tématem.“
„Řeším průběžně, je ještě malý, ale pouštím mu romské písničky a čtu
pohádky, vídá kolem sebe i Romy.“
„Zatím neřešíme s dítětem, 8 měsíců, spíš mapujeme možnosti, jak ho poté
s etnikem sblížit.“
„Jakmile začalo mluvit a chápat řeč. Aby to pro něj bylo otevřené a běžné
téma.“
„2-3 roky, začali jsme jezdit na programy Naše romské dítě (původní název
programu Amaro Drom).“
„Ve školce. Barva kůže.“
„Hned po příchodu do rodiny, u všech chlapců ve 4 letech. Je to součást
poznávání identity každého, není možné to neřešit.“
„Začali jsme více řešit asi kolem 5. roku - tj. v předškolním věku. Hlavně kvůli
přístupu OSPOD jsme museli víc zmínit odlišnosti. Do té doby jsme si průběžně
povídali o různých zvycích různých národů a etnik, které se nějak dotýkají kořenů
někoho z naší pestré rodiny.“
„6 let; přišel ze školy, že nějaký jeho spolužák je ‚cikán‘, tak jsme si o tom
povídali a hlavně, že záleží, jací lidé jsou, a ne jakou mají kůži.“
„Zatím jsem to nezmínila, oni tohle nerozlišují. Určitě to budu rozebírat kvůli
nadávkám (předem) a spojím s tím celou osvětu.“
„Mrzí mě, že jsem nebyla aktivnější, asi to je tím, že on není nápadnej a já
jsem stydlivá.“
Rozdíly ve výchově

Na otevřenou otázku, zda náhradní rodiče vnímají nějaké rozdíly ve výchově
dítěte romského původu od výchovy majoritního dítěte, případně jaké,
odpovědělo 9 respondentů, že nikoli, nebo ne ve výchově jako takové. 8 rodin
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uvádí, že je potřeba pomoci dítěti znát své kořeny a budovat identitu,
7 respondentů zmínilo, že je potřeba zabývat se předsudky okolí, 6x byla
zmíněna potřeba seznamovat dítě s romskou kulturou a 6 odpovědí vnímalo
u dítěte odlišný (obvykle živější) temperament. V 1 odpovědi byl zmíněn rozdílný
přístup úředníků a 1x komunikace s biologickou rodinou dítěte. Dva respondenti
odpověděli, že nevědí.

4. Zjištění potřeb respondentů

Ptali jsme se rodičů, co považují za užitečnou pomoc při výchově romských dětí.
Jako nejdůležitější vyhodnotili respondenti následující aktivity (označilo 100 %
respondentů):
1. poskytování informací o romské kultuře, historii, jazyce
2. seznámení s identifikačními vzory - známými romskými osobnostmi
a úspěšnými Romy
3. kontakt s ostatními pěstouny/osvojiteli romských dětí
4. pořady a filmy o Romech
Následovaly položky, které saturují potřebu dostatku informací o Romech
a společných aktivit, všechny získaly nad 90 %:
5. celodenní programy na podporu identity romských dětí pro celé rodiny
6. vzdělávací semináře o výchově dětí jiného etnika
7. přátelství dětí s jinými romskými dětmi
8. romská hudba, festivaly apod.
9. internetové diskuze či skupiny
10. pravidelná setkávání pro mladé
11. dostatečná

informovanost

odborníků

z

OSPOD,

organizací, terapeutů apod.
12. začlenění informací o romské kultuře ve školní výuce
13. romská literatura
14. knihovna romské literatury
15. vícedenní pobyty pro rodiny s romskými dětmi
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doprovázejících

16. kontakt s Romy, s romskou komunitou
5. Možnosti a formy podpory
Z průzkumu vyplývá, že rodiny považují podporu a informace o Romech
za důležité. Potíž je spíš v dostupnosti nabídky, jak vyplynulo z další otázky.
Téměř polovina respondentů se domnívá, že nabídka existuje, ale není dostupná
všem. Bohužel pro rodiny s romskými dětmi stále ještě platí, že projekt Amaro
Drom je v ČR svým rozsahem a kontinuitou ojedinělý.

6. Informovanost o projektu Amaro drom

V závěru průzkumu nás zajímalo, zda respondenti znají projekt Amaro drom
a zda se někdy jeho aktivit již zúčastnili.


Necelá třetina respondentů se již někdy v minulosti zúčastnila některého
z programů projektu



44 % respondentů projekt zná, jsou členy uzavřené Facebookové skupiny
pro pěstouny a osvojitele romských dětí, ale dosud se žádné aktivity
nezúčastnili



12 % respondentů o projektu slyšelo poprvé a zvažují účast v budoucnu



Žádný z respondentů neodpověděl, že by neměl žádný zájem se aktivit
účastnit

7. Preferované aktivity a jejich realizace v návaznosti na zpracování výstupů analýzy

Preference aktivit (jaké aktivity rodiny navštěvují nebo by rády navštěvovaly):
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59 % rodin navštěvuje nebo by rádo navštívilo jednodenní rodinná
setkání - pořádáme 1-2x ročně



Stejný počet respondentů je členy Facebookové komunity - v současné
době máme 314 členů, což je téměř dvojnásobek oproti červnu 2020



Necelá polovina (46 %) se účastní nebo chce zúčastnit krátkých
vzdělávacích seminářů v rozsahu 2-4 hodiny - realizujeme online,
lektorky navíc často participují na takovýchto školeních v rámci různých
doprovázejících subjektů.



42 % rodin by se rádo zúčastnilo nebo se již zúčastnilo vícedenních
zážitkově vzdělávacích pobytů - každoročně pořádáme v létě 2 turnusy



Stejné množství rodin by vyrazilo na vzdělávací aktivity do Muzea
romské kultury - vzdělávací aktivity Muzea implementujeme v rámci
spolupráce např. při jednodenních rodinných setkáních



39 % respondentů by navštívilo odpolední nebo večerní besedu se
zajímavými romskými hosty - realizujeme online kvůli vyšší kapacitě
a dostupnosti pro účastníky



Stejný počet respondentů by uvítal možnost vzdělávacího programu pro
školní třídu, kterou navštěvuje jejich dítě - v projektu nerealizováno,
vážným zájemcům předán kontakt na organizace, které tuto službu
nabízejí



Více než třetina náhradních rodičů (37 %) by využila možnost online
vzdělávání (e-learning, webináře) - realizujeme od r. 2020



Přibližně třetina (31 %) respondentů by využila možnost pravidelných
setkávání pro své dospívající děti - realizováno formou programu
„100 manuša - 100 droma (100 lidí - 100 cest)“



Čtvrtina (25 %) by uvítala výuku romštiny pro děti a dospívající realizováno online v období září 2020 - červen 2021 (někteří absolventi
následně přešli do kurzu pro dospělé)



17 % by využilo výuku romštiny pro dospělé - realizováno online
od května 2020
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Tradiční aktivity v projektu
Podrobné informace o vybraných aktivitách naleznete v praktické části této metodiky,
nazvané „Kuchařka projektu Amaro drom“

Jednodenní rodinná setkání
Cílem jednodenních setkání, která jsou realizována 1-2x ročně, je podpořit děti,
dospívající a mladé dospělé v rozvoji vlastní identity, zprostředkovat příležitosti pro
pozitivní prožívání vlastního romství (resp. romství svěřených dětí) a rozšířit
neformální podpůrné sociální sítě cílových skupin. Jednodenní setkání rodin sestává
ze společného prožitkového bloku (prožitková vzdělávací aktivita) a rozděleného
bloku (dospělí a dospívající besedují s romským hostem nebo absolvují přednášku
na určité téma související se specifickými potřebami dětí v NRP, s budováním
identity, či s romskou kulturou a historií, zatímco děti mají zábavný program
s edukačním přesahem vedený mladými lidmi - převážně Romy). Díky tomu účastníci
získají relevantní informace, poznají další pozitivní identifikační vzory, zažijí pozitivní
prožitek vlastního romství, resp. romství přijatých dětí v bezpečném prostředí, posílí
se neformální podpůrná síť. Na tato setkání se vzhledem k absenci jiných podobných
aktivit sjíždějí rodiny ze všech krajů ČR. Celý den sjednocuje hlavní nosné téma,
uchopené různými formami podle potřeb dané skupiny účastníků.

Letní rodinné pobyty
Od roku 2006 realizujeme každoročně také letní pobyty. Cílem pobytů je stejně jako
u jednodenních setkání podpořit děti, dospívající a mladé dospělé v rozvoji vlastní
identity, edukovat náhradní rodiče a zvýšit jejich kompetence v podpoře zdravé
identity dětí, podpořit pozitivní prožívání vlastního romství/romství svěřených dětí
a prohloubit neformální podpůrné vztahy mezi účastníky.
Jde o několikadenní pobyty rozdělené podle věku dětí, složené ze společných
zážitkových programů, vzdělávacích a edukačních bloků pro dospělé a dospívající,
besed s hosty s romskými kořeny, společného zpívání romských písniček, práce
s emocemi a těžšími tématy za využití muzikoterapie a ze vzájemného sdílení
zkušeností a podpory tvorby neformálních vztahů mezi účastníky. Díky tomu
účastníci poznávají další pozitivní identifikační vzory, získávají relevantní informace
z oblasti romských reálií a kultury, zažívají bezpečné prostředí a sounáležitost s lidmi
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s podobnou životní zkušeností, získávají zkušenost pozitivního prožívání vlastního
romství, resp. romství svěřených dětí, náhradní rodiče získávají nové nástroje
pro rozvoj identity přijatých dětí a kontakty na odborníky, na které se mohou
v případě potřeby obrátit.

Poradenství
Z technicko-personálních důvodů již nemáme možnost zajistit pravidelné osobní
konzultační hodiny, nabízíme však našim klientům možnost individuálních konzultací
během jednodenních setkání a letních pobytů. Dále poskytujeme poradenství
distanční formou - prostřednictvím e-mailu, videohovoru, telefonátu atp. Využívané
jsou také soukromé zprávy na sociálních sítích a moderované svépomocné sdílení
v uzavřené skupince na FB Amaro drom|Naše romské dítě. Dětem a dospívajícím,
kteří se na nás obrátí, zprostředkujeme odborné poradenství nebo kontakt
na psychoterapeuty vně projektu.

Inovativní aktivity v projektu (od 2020)
Díky finanční podpoře Fondů EHP a Norska skrze Výbor dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové jsme na základě provedené analýzy potřeb náhradních rodin s dětmi
s romskými kořeny od roku 2020 rozšířili portfolio nabízených služeb, případně jsme
je upravili tak, aby byly klientům dostupnější.

Skupina pro dospívající „100 manuša - 100 droma (100 lidí - 100 cest)“
Zásadní aktivitou, která vychází vstříc potřebám našich klientů, jsou setkání
seberozvojové skupiny dospívajících a mladých dospělých s romskými i neromskými
kořeny, kteří již odrostli rodinným pobytům, avšak cítí potřebu dále společně trávit
čas, sdílet své zkušenosti a mít prostor pro seberozvoj a příležitosti k budování
podpůrné sítě vrstevníků s podobnou životní zkušeností.
Cílem programu určeného výhradně dospívajícím a mladým dospělým je
zplnomocnění účastníků k vlastnímu sebeurčení a podpora utváření neformální
sociální sítě vrstevníků.
Na počátku byla plánována dvě vícedenní setkání skupiny dospívajících a mladých
dospělých z náhradních rodin za rok, provázená mentorem a lektorem, popřípadě
i za účasti hosta s romskými kořeny. Setkání byla koncipována jako prostor pro
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zvědomování a vyjadřování svých potřeb a hledání vlastních možností řešení, rozvoj
dovedností potřebných ke snížení sociálního znevýhodnění. V období opatření proti
pandemii Covid-19 byla nakonec některá plánovaná víkendová setkání nahrazena
četnějšími online setkáními či jednodenními setkáními. Pro zájemce z řad účastníků
programu je možná aktivní spolupráce na setkáních a pobytech pro rodiny
a na seminářích pro odbornou veřejnost.

Online setkání
Jednodenní rodinná setkání jsme byli kvůli pandemii Covid-19 nuceni také dočasně
nahradit setkáními online. Ukázalo se, že online setkání umožňuje účast i těm
rodinám, které by se tradičního setkání „naživo“ z různých důvodů účastnit nemohly.
Díky tomu jsme online setkání zařadili do našeho portfolia aktivit jako standardní
nabídku. Týká se to zejména krátkých vzdělávacích seminářů a také jednodenních
vánočních setkání v prosinci.

Webové stránky www.romskedite.cz
V roce 2020 byla zřízena webová stránka s URL www.romskedite.cz, kde návštěvníci
naleznou základní informace o projektu, kontaktní informace, aktuality z dění
v projektu Amaro drom a další.

Aktivní FB komunita
Cílem administrování Facebookové komunity (skupiny) Amaro drom | Naše romské
dítě je šířit osvětu a povědomí o právech dětí v NRP na sebeurčení, informovat
náhradní rodiče o možnostech podpory zdravé identity u dětí jiného etnika v NRP,
a zároveň nabídnout online platformu pro komunikaci a vzájemné sdílení cílových
skupin a pro předávání informací z oblasti romské kultury a aktuálního dění.

Zpěvník
Během všech aktivit stavíme ve velké míře na společném zpívání romských písní
různých žánrů s doprovodem kytary, harmoniky nebo kláves. Dříve jsme jejich texty
s překladem tiskli ad hoc jen pro přímé účastníky daného setkání/pobytu. Z daru
v roce 2018 jsme vytiskli několik kompletních zpěvníků k zapůjčení během akcí. Díky
projektu jsme mohli jednak zpěvník umístit ke stažení na webové stránky (dostupný

30

z: https://www.romskedite.cz/wp/ke-stazeni/) a jednak pořídit dalších 20 zpěvníků,
aby jich byl pro všechny účastníky vždy dostatek.

Knihovna romské, romistické a odborné literatury
Prezenčně i distančně půjčujeme knihy s romskou a romistickou tematikou a knihy
romských autorů. Seznam knih k zapůjčení je zveřejněn na webových stránkách
projektu. Výpůjčky probíhají zásilkovou službou a našich programech lze knihy
zapůjčit či vrátit osobně. Základem knihovny, tedy sbírky publikací se související
tématikou, byl dar několika cenných knih od Muzea romské kultury. Díky finanční
podpoře prostřednictvím VDV bylo možno dokoupit další publikace a významně tak
rozšířit nabídku knih k zapůjčení.

Výuka romštiny
Jedním ze sociálních aspektů jazyka je možnost identifikovat se s etnickou skupinou.
Znalost jazyka nabízí možnost přináležení, které je vyjádřením solidarity ke skupině.
Přijetí jazyka skupiny zjednodušeně znamená přihlášení se ke skupinové identitě a je
vnějším demonstrativním odznakem příslušnosti k ní. Jazyk v sobě nese obraz
skutečnosti, slouží jako „archiv kultury a zkušeností, jako kolektivní paměť“3.
Na základě závěrů Analýzy potřeb jsme v roce 2020 zahájili výuku romského jazyka,
a to jak pro zájemce z řad dospívajících a mladých dospělých v NRP, tak z řad jejich
pěstounů a osvojitelů.

Osvojitelé - cizinci
V průběhu realizace projektu jsme detekovali potřebu sdílení a získávání informací
specifické skupiny: osvojitelů-cizinců, jež mnozí osvojili právě dítě s romskými
kořeny. Zareagovali jsme založením FB komunity v anglickém jazyce a realizací dvou
neformálních setkání formou pikniku, kterých se zúčastnilo vždy kolem 5-6 rodin.

3

VAŇKOVÁ, I. Inspirace z Lublinu. In SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L. (ed.) Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. Praha:
FF UK, 2007
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Spolupráce s organizacemi
Muzeum romské kultury

Spolupracujeme s Muzeem romské kultury v Brně. Tamní odborníci se příležitostně
podílí na našich programech, případně pro nás ve spolupráci připravují setkání přímo
v Muzeu v Brně (např. jarní online setkání 2021, jarní setkání v MRK 2022). Muzeum
nabízí k prodeji knihy o Romech a knihy romských autorů, z nichž některé jsou
zahrnuty v knihovním fondu projektu k zapůjčení. Dále zde nakupujeme drobné
upomínkové předměty jako dárky na památku dětem z rodin, které se účastní setkání
a pobytů.
Konference pro odbornou veřejnost

Dne 29. listopadu 2021 jsme uspořádali online konferenci pro odbornou veřejnost
s názvem Specifické potřeby dětí s romskými kořeny v NRP - projekt Amaro drom.
Konference měla časovou dotaci 3 hodiny s dobrovolným rozšířením o hodinovou
ochutnávku kurzu romštiny. Na konferenci se přihlásilo 71 účastníků především
z oblasti sociálně právní ochrany dětí: pracovníci krajských úřadů i OSPOD obecních
úřadů, zástupci doprovázejících organizací, ale i samotní pěstouni. Program
konference si můžete prohlédnout v příloze č. 1.
Sdílení informací a dobré praxe

Snažíme se šířit své zkušenosti a poznatky formou sdílení dobré praxe dalším
organizacím,

ať

už

prostřednictvím

zmíněné

konference,

či

informacemi

poskytovanými spolupracujícím organizacím a samotným pěstounům a osvojitelům
(též žadatelům o NRP) v rámci vzdělávání pěstounů a náhradních rodičů a příprav
žadatelů o NRP.
V dubnu 2022 proběhla v rámci cyklu „Různé podoby rodiny“ moderovaná beseda
v Ústřední městské knihovně v Praze, kde byla široká veřejnost seznámena
se specifickými potřebami romských dětí v náhradních neromských rodinách
a s projektem Amaro drom.
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ČÁST II.
AMARO DROM | KUCHAŘKA AKTIVIT
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KUCHAŘKA PROJEKTOVÝCH AKTIVIT
Vzhledem k tomu, že rodin, které pečují o děti s romskými kořeny, je velké množství
a kapacita našeho projektu je omezená, rádi bychom nabídli odborné i široké
veřejnosti naše zkušenosti a praktické tipy pro práci s romskými dětmi a jejich
náhradními rodinami. V této části pak můžete nahlédnout pod pokličku našich aktivit
a snad se i inspirovat pro svou vlastní práci.

Letní rodinné pobyty
Účastníci: náhradní rodiny s dětmi s romskými kořeny
Rozsah: 7 dní, resp. 4 dny v době letních prázdnin
Kapacita: 2x 10-12 rodin
Započitatelné hodiny vzdělávání: 24
Původně byl realizován v každém roce jeden 5-7denní pobyt v letních měsících,
avšak stále stoupající zájem z řad stávajících klientů i nových zájemců nás přiměl
v roce 2019 rozšířit nabídku ještě o další 4 denní pobyt. Pozvánka viz příloha č. 2
Týdenní pobyt je určený primárně rodinám se staršími dětmi, 4denní je vhodný pro
rodiny s nejmladšími dětmi a ty, které se pobytu účastní poprvé. Oba pobyty
propojuje každoročně obměňované téma z oblasti romské kultury či historie pojaté
opět především formou zážitkové pedagogiky.

Struktura programu
Základem programu jsou aktivity na principech zážitkové pedagogiky, aktivního
provozování hudby a muzikoterapie, doplněné formálnějšími vzdělávacími bloky pro
dospělé. Pobyty jsou tématické a zabývají se vždy některým aspektem romské
kultury a reálií. Příklady realizovaných témat: Tradiční romská řemesla


Romský rok - zvyky a tradice



Romské výtvarné umění, romští výtvarníci



Romywood: Romové před i za kamerou



Sako čiriklo peskeri giľi giľavel (romské přísloví: Každý ptáček zpívá svou
vlastní písničku - jedinečnost a pestrost)



Kouzelná podkova (na motivy stejnojmenné romské pohádky)



Cesty časem a romskou historií
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Většina aktivit je společná pro rodiče a děti, ale některé aktivity jsou určené jen
dětem, zatímco jiné dospělým. Hlavní linka programu je postavena na rodinné
obdobě etapových her z dětských táborů - každý pobyt má svou „táborovou“ hru.
Téma pobytu je zasazeno do příběhu této hry, jehož součástí se stávají všichni
účastníci pobytu. Etapová hra začíná motivačním úvodem, každý den se odehraje
další etapa a končí vrcholným závěrem. Ukázku programu 7denního pobytu na téma
Cesty časem a romskou historií naleznete v příloze č. 3. Večerní vzdělávací bloky
jsou určeny pro dospělé, ale v některých případech (podle vhodnosti) se jich mohou
účastnit i starší děti, mají-li zájem. Střídají se přednášky, besedy s hostem,
moderované sdílení zkušeností. Pro děti, které ještě nejdou spát, promítáme
za přítomnosti asistentů předem vybrané pohádky nebo dětské filmy, zpravidla tak,
aby

se

vhodným

způsobem

dotýkaly

tématu

identity,

jedinečnosti

apod.,

a samozřejmě romské pohádky.
Celý pobyt je prostoupen hudbou: zpíváním romských tradičních i moderních
písniček s doprovodem kytary, harmoniky nebo kláves, poslechem, tancem, interakcí
s romskými kapelami, které přijíždějí jako hosté, i cílenou muzikoterapií, vedenou
lektorkou s ukončeným tříletým certifikovaným muzikoterapeutickým výcvikem v USA
(viz kapitola Hudební a muzikoterapeutická složka programu).
V průběhu celého pobytu mají účastníci příležitost konzultovat individuálně své
otázky s psycholožkou, sociální pracovnicí, speciální pedagožkou a romskými
lektory, přičemž všichni odborníci mají navíc buď romistické vzdělání, nebo
mnohaleté přímé zkušenosti s náhradní rodinnou péčí, anebo obojí.
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Podpora citové vazby mezi rodiči a dětmi (attachment)
V souvislosti s častou přítomností raného nebo komplexního traumatu či poruchy
citové vazby (attachmentu) v anamnéze dětských klientů na našich akcích se vždy
snažíme zahrnovat takové aktivity, které prohlubují sounáležitost mezi dětmi a jejich
rodiči a posilují jejich citové pouto. Dle výzkumů má kvalita citové vazby zásadní vliv
při tvorbě sebedůvěry, vytváření sebepojetí a rozvoji správného sociálního cítění.
Poruchu attachmentu u dítěte nelze léčit bez rodičů, respektive pečujících osob, bez
bezpečného náručí rodiny. Jedním ze základních principů veškerých našich činností
tak je motivace rodičů a dětí k upevňování vzájemné citové vazby. Obecně se držíme
pravidla, aby ve hrách a aktivitách členové rodiny spolupracovali a společně
stráveným časem, společným úspěchem v činnostech se posilovala citová pouta
mezi rodiči a dětmi. Lektoři ani asistenti zásadně nevstupují do vazeb mezi rodiči
a dětmi, nesnaží se vazební chování dětí přesměrovat na sebe a podporují rodiče
v zajišťování podmínek pro upevňování citového pouta. Mnohé aktivity jsou
realizovány s cílem upevnit citové vazby mezi rodiči a dětmi. Příkladem jednoduché
attachmentové aktivity je hra Moje tělo, jejíž popis najdete v příloze č. 4.
Na programu nechybí noční hra, která je (stejně jako ostatní aktivity) zcela
dobrovolná a jejím cílem je zažít příjemné pocity spojené s noční přírodou; nikdy
nevyužíváme prvky strašení nebo pocitu ohrožení, naopak - obvykle jde buď
o klidnou cestu podél svíček, nebo o veselou hledací hru na bezpečném,
ohraničeném úseku. Hra je vždy koncipovaná tak, aby ji děti absolvovaly ve dvojici
(trojici…) se svým rodiči, kteří jim poskytnou pocit bezpečí - právě kvůli upevňování
citového pouta. Jen nejstarší děti (cca 12+), pokud chtějí, mohou absolvovat noční
hru ve skupince s vrstevníky místo s rodiči.
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Pocit bezpečí a rituály
Děti, které se potýkají s následky traumatu a často trpí bazální nedůvěrou vůči světu,
potřebují ve svém životě více jistot, než běžné děti. Naším primárním hlediskem
na pobytech je zajištění pocitu bezpečí. Jednou z forem je dodržování stálého režimu
a rituálů. Režim dne je zpravidla následující:
Časy jídel

Časy programu

8-9

snídaně

10-12

dopolední blok

12-13

oběd

15-17

odpolední blok

14:45

svačina

19-19:30

uzavření dne a uspávanka

18-19

večeře

21-22:30

večerní blok

Na počátku každého programu se hraje a zpívá svolávací (romská) píseň, která je
stejná po celou dobu pobytu, následovaná několika dalšími písničkami. Účastníci tak
mají možnost se i v případě drobného zpoždění dostavit včas, než začne hlavní
program, což snižuje míru napětí u úzkostnějších dětí. Po večeři je vždy krátké
shrnutí dne, které může zahrnovat reflexi zážitků, vyhodnocení další etapy „táborové“
hry, večerní čtení romské pohádky na pokračování apod. a den je pro děti zakončen
společným zpíváním jednoduché uspávanky, v níž je každé dítě osloveno jménem.
Mladší děti jsou poté svými rodiči uloženy a starší se mohou dívat na promítanou
pohádku. Jediným vybočením z denní struktury programu je třetí den pobytu, kdy je
u 7denního pobytu celodenní a u 4denního pobytu půldenní volno. Na pobytech
se pravidelně objevují některé aktivity, na které se děti, účastnivší se předchozích
pobytů, těší a očekávají je. Mezi takové patří Lollipop - loľi phab: anglické slovo
lollipop (lízátko) vzniklo z romského spojení loľi phab (červené jablko), neboť
v 19. století Romové v jižní Anglii prodávali malá červená jablíčka na špejli obalená
cukrovou krustou - a taková si každoročně na pobytech připravujeme (s rozpuštěnou
čokoládou místo cukru). Každoročně se také opakuje táborák, koncert romské kapely
či noční hra.
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Hudební a muzikoterapeutická složka programu
Hudební prvky pobytů a setkání zpravidla vede Dr. Petra Gelbart, M.S., MT-BC,
muzikoterapeutka

a

etnomuzikoložka

romského

původu.

V souladu

s muzikoterapeutickou praxí mají hudební a pohybové zážitky rodin kromě
estetického dopadu i mimohudební cíle, které jsou plně v souladu s celkovými cíli
projektu.
1. Edukativní cíle

Tradiční i moderní písně, které zpívají všichni účastníci setkání s kytarovým,
akordeonovým nebo klávesovým doprovodem, jsou především nosiči romského
jazyka. Texty jsou pečlivě vybírány tak, aby se v nich klíčová slova opakovala
(v rámci písně a/nebo napříč písněmi). Z většiny jsou písně rytmicky a melodicky
jednoduché, s krátkým textem, který se případně i obměňuje na podněty dětí nebo
podle tématu setkání. Zároveň jsou však zařazeny i složitější písně, které by si děti
jen stěží zapamatovaly, nicméně jejich texty představují sofistikovanou romskou
lidovou slovesnost či umělecké počiny. Veškeré používané texty jsou zařazeny
ve zpěvníku, který mají účastníci k dispozici a je také ke stažení na webových
stránkách projektu. Zpěvník zohledňuje začínající čtenáře i osoby s některými
specifickými potřebami tím, že písmo je větší a graficky se odlišuje od překladu. Ten
je tištěný slovo od slova pod textem, aby si mohli rodiče i starší děti připomenout
význam a intuitivně porozumět romské gramatice. Dále je každý text doplněn
ilustrativním obrázkem s popiskem v romštině.
Přestože jsou k dispozici zpěvníky, výuka písní se provádí podle sluchu, tedy bez
závislosti na čtení. Obtížnější romská slovíčka si děti fixují pomocí rytmizace
(tleskání, dupání, postupně se zrychlující opakování rytmizovaného slova v řečové
podobě). Děti i dospělí se hravou formou zapojují do překladu vybraných slov
z romštiny do češtiny a naopak. Některé písně mají i upravený český překlad, takže
účastníci zpívají v dané části melodie/rytmu víceméně přesně to, co předtím zpívali
romsky. Tato metoda napomáhá v implicitním vnímání významu textu a zároveň
zapojuje děti, které si romské texty osvojují pomaleji. V mnohých písních se postupně
zrychluje tempo a text přechází do nevýznamových slabik, což dále podněcuje
participaci a nadšení všech účastníku bez ohledu na jazykové schopnosti.
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2. Identifikační cíle

Kombinace hudby, která proniká přímo do limbického systému v mozku, a pohybu
(romské taneční pohyby vsedě i vestoje, luskání, tleskání, hra na nástroje) vede
ke ztělesněné, a tím hlouběji vnímané identifikaci a) s romskou kulturou tak, jak je
pozitivně

vnímaná

majoritní

i

minoritní

společností,

a

b)

s rodinou

jako

s multietnickým celkem. Pohyb přitom může být čistě doprovodný a motivační (např.
hra na vajíčka, rolničky a další drobné perkuse), nebo navíc prohlubuje identifikaci
s dějinami Romů a se současnou kulturou (indická tamburína; kastaněty; lžíce;
specifické bubny a rytmy užívané v hudbě balkánských Romů).
Tytéž identifikační cíle jsou předmětem rodinných nebo jinak skupinových aktivit,
které vedou účastníky ke společné tvorbě vlastní hudby a textů, např. rodinná píseň
s romskými slovíčky nebo strukturované „doplňovačky“ které romskou píseň přemění
v humornou parodii. Humor je obecně nedílnou součástí hudebně-pohybových
aktivit, v souladu s celkovou náladou setkání.
3. Podpora komunikace a zdravé identity jednotlivců

Muzikoterapie zohledňuje kulturní dědictví, odlišnosti a jiná specifika konkrétních dětí
přímými i nepřímými způsoby, aniž by se dané dítě cítilo vyčleněno z kolektivu.
Vietnamská píseň tedy není zařazena do setkání „na počest Marušky, která má
i vietnamské kořeny“ (pokud si o takovou poctu sama neřekne nebo není jiná
indikace), nýbrž v návaznosti na širší kontext programu (příběh konkrétní romské
osoby, která pracuje i s vietnamskou komunitou a podporuje mezikulturní poznávání
obecně). „Maruška“ se pak ke svému polovičnímu vietnamskému původu může
přihlásit ve skupině, v soukromém rozhovoru s lektorkou, nebo nemusí vůbec.
Podobně se začleňují hudebně-pohybové prvky nebo krátké diskuse či dramatické
prvky, které vedou kolektiv k respektování olašských Romů, kultury neslyšících,
balkánských kultur, kultury autistů apod.
Část hudebního programu vždy dětem dává možnost individuální volby (např. doplnit
slovo, zadat tempo či hlasitost), aby pocítily, že celé skupině záleží na nich jako
na jednotlivcích. Stejný cíl mají i písně (např. ritualizovaná ukolébavka) v nichž
se postupně zpívá jméno každého dítěte. Aktivní účast na hudební produkci může
znejistět některé (zejména dospělé) účastníky. Stejně jako u všech ostatních aktivit,
i zde připomínáme, že účast je dobrovolná a v takové formě, jaká dané osobě
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v danou chvíli nejlépe vyhovuje. Někdo se bezprostředně zapojí do zpěvu, jiný
rytmizuje (tleskání, luskání, dupání) či tančí, někdo se připojí jen k refrénu, sloce
v češtině či jen k melodii beze slov, někdo pouze naslouchá. Účastníci jsou k aktivní
účasti povzbuzováni, ale ne nuceni. Díky tomu se mohou cítit plně přijímaní a jejich
počáteční ostych zpravidla postupně odezní.
4. Pocit sounáležitosti s komunitou náhradních rodin

Společné písně, rytmy a ritualizované prvky (pokřik či konkrétní, často humorné
provedení skladby) posilují fungování komunity jako celku napříč setkáními.
V programu je tzv. „hymna“ projektu Amaro drom (inspirativní píseň Rodav me miro
drom a její česká verze Hledám já cestu svou), „svolávačka“ signalizující začátek
programového bloku a také písně, o které si děti říkají na každém setkání, protože je
znají nejlépe. Děti, které v běžném životě mohou mít pocit, že nikam nepatří, tak
zažívají příjemné zkušenosti ve stmelené komunitě lidí, kteří si navzájem rozumí
a sdílí podobné kulturní vyžití.
Není náhodou, že jedna nebo více z těchto písní pravděpodobně zazní, pokud rodina
navštíví koncert romské hudby i mimo program. Hudební hosté Amaro drom jsou
instruováni, aby se vedle svého obvyklého repertoáru věnovali i písním, které
účastníci znají, opět s cílem dosáhnout co největší participace účastníků a pocitu, že
romská kultura patří k nim a oni k ní.
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Hry a aktivity
které tvoří náplň programu vedle etapové hry, mají obvykle nějaký vztah k romštině
nebo k romským reáliím a k tématu, které je dané pro konkrétní pobyt. Některé jsou
zcela originální, vytvořené našimi lektory, jiné jsou převzaté z běžných dětských her
a jen upravené pro naše potřeby (je do nich vloženo několik romských slovíček,
vhodný kulturní/historický prvek nebo jsou předělány tak, aby odpovídaly zvolenému
tématu). Příkladem takových upravených her je třeba hra O Štefan phenel (česky
Šimon říká), kdy děti plní jednoduché, opakující se příkazy v romštině, nebo obměna
hry Pan čáp ztratil čepičku, při které se děti naučí názvy základních barev v romštině.
Ukázka hry O Štefan phenel je přílohou č. 5. Ač může vypadat náročně, stále platí,
že výuka romštiny není cílem, nýbrž možným bonusovým ziskem - děti hrají hry pro
radost ze hry samotné, napodobují lektora a ostatní děti, zatímco jazykový nebo jiný
didaktický přínos vzniká jako „vedlejší produkt“ naší snahy vytvořit pozitivní asociace
spojené s romským jazykem a kulturou. Ty jim v běžném životě pomáhají vyvážit
případná negativní spojení vnímaná z médií a reakcí sociálního okolí.

Externí hosté
Na každý pobyt je zván externí host, který participuje svou účastí na jednom či více
programových blocích. Zpravidla jde o besedu pro dospělé a starší děti, zážitkový
blok pro děti či celé rodiny a také neformální posezení - tak, aby každý měl možnost
hosta osobně poznat a nechat se inspirovat jeho osobností, znalostmi či životním
příběhem. Hosté jsou vytipováni na základě souvislosti s tématem pobytu, například
na pobyt s tématem Cesty časem a romskou historií byl hostem romský autor
akademické práce o činnosti romských partyzánů za druhé světové války. Hosty na
letních pobytech jsou stejně jako na jednodenních setkáních Romky a Romové, kteří
se mohou dětem a dospívajícím stát pozitivními životními vzory.

Metodický šatník („metoďák“)
Děti i mnozí dospělí rádi využívají náš metodický šatník zvaný „metoďák“, který
obsahuje oděvy s typickými tradičními prvky romského odívání: dlouhé, široké sukně
s volány, pestré haleny, ozdoby do vlasů, šátky s penízky a třásněmi, pánské košile,
vesty a klobouky atd. Děti, které již pobyty znají, se do nich rády převlékají hned
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první den, čímž rychle strhnou i ostatní, včetně dospělých. Nejlépe nastrojení bývají
účastníci na tradiční koncert hostující romské kapely.

Tištěné materiály
Ke stěžejnímu tématu každého pobytu zpravidla připravíme handout se souhrnnými
informacemi a odkazy na další zdroje. K dispozici jsou zpěvníky v dostatečném
množství. Pracovní listy tiskneme ad hoc, jsou-li třeba k některým aktivitám.
Například v hudebně jazykové aktivitě Bláznivá slova (Madlibs) v textu vybrané
existující romské písně, kterou účastníci dobře znají, necháme děti zaměnit některá
slova za jiná romská slova, která si buď zvolí z připravené banky slov, nebo sami
najdou ve slovníku (či se zeptají). Vzniknou tak bláznivé texty, které si může celá
skupina společně zazpívat. Podobným způsobem při překladu do češtiny vznikla
mezi účastníky spontánně varianta písně Paš o paňori bešel miri piraňi (U studánky
sedí moje milá) s novým textem, popisujícím, jak u studánky bydlí hejno piraní
a mizejí tam jeleni i s parožím. Kromě toho jsme si vytvořili zalaminované edukační
karty velikosti A4 s různými okruhy základní slovní zásoby, které využíváme v
různých aktivitách, například barvy, čísla, části těla a podobně.

Pamětní listy a upomínkové dárky
Na závěr pobytu každá rodina obdrží památeční list a/nebo fotografii formátu A4,
vytvořenou přímo na pobytu (podle vlastní volby v tradičním romském oblečení nebo
v civilním) a také drobné upomínkové předměty, které pocházejí z darů a bývají
doplněny drobnostmi z prodeje Muzea romské kultury, s nímž dlouhodobě
spolupracujeme.

Pobyt pro rodiny se staršími dětmi
První, 7denní pobyt, je určený primárně rodinám se staršími dětmi (cca 7-14 let).
Program je dynamičtější, aktivity přizpůsobené tak, aby byly zajímavé pro rodiny
s dětmi uvedeného věku, zároveň však zvládnutelné a smysluplné i pro mladší,
předškolní děti, které se zpravidla na pobytu také vyskytují (např. sourozenci).
Snažíme se podporovat sounáležitost a sociální vztahy ve skupině, proto mladším
dětem pomáhají nejen jejich rodiče, ale podle typu programu také starší děti nebo
asistenti. V některých případech máme paralelní alternativní program pro děti
různého věku nebo o nejmladší děti pečují asistenti. Programy určené dospělým
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(podle vhodnosti i starším dětem v případě jejich zájmu) zahrnují hlubší informace
k danému tématu pobytu, besedy s externími hosty nebo vzájemné sdílení
zkušeností s péčí o přijaté děti a s podporou budování jejich identity, moderované
lektorkami s odborným vzděláním a vlastní zkušeností s péčí o přijaté děti.

Pobyt pro rodiny s malými dětmi
Druhý, 4denní pobyt je určený rodinám s mladšími dětmi (cca do 8 let) a rodinám,
které se letního pobytu účastní poprvé. Program zpracovává stejné téma jako
týdenní pobyt, avšak je více uzpůsoben menším dětem, aktivity jsou jednodušší,
počítá se více s pomocí rodičů a u vícečetných rodin také asistentů. Přesto se i na
těchto pobytech věkové kategorie dětí mísí a věkový rozptyl tak může být i více než
10 let, proto program individuálně přizpůsobujeme tomu, v jakém složení skupina dětí
je. Programy pro dospělé zde zahrnují více formálního vzdělávání a obsahují bazální
témata, jako jsou: obecné informace o podpoře identity přijatých dětí, kontakt
s biologickou rodinou dítěte, poruchy citové vazby, základní informace o Romech
a romské kultuře, téma stereotypy a předsudky apod.

43

Práce realizačního týmu při přípravě letních pobytů
Únor-březen

Přípravy na program letních pobytů začínají dlouho před jeho realizací, zpravidla
na přelomu zimy a jara, kdy je určeno téma pobytu na základě zájmu projeveného
účastníky v dotaznících zpětné vazby k předchozím aktivitám a návrhů lektorů
a asistentů.
Duben

Během dubna zahajujeme spolupráci v lektorském týmu a následně s asistenty.
Velmi se osvědčilo na začátku příprav zařadit společný víkend s teambuildingovými
aktivitami s cílem naladit se vzájemně na sebe i na chystaný pobyt. Zjišťujeme přání
a představy všech členů týmu vzhledem k pobytu, asistenti si rozdělují své funkce
v týmu, sestavujeme kostru programu. Následující spolupráce probíhá vzhledem
k rozdílným

bydlištím

členů

realizačního

týmu

online

na platformě

Zoom,

v messengerové komunikaci a e-mailem.
Květen

Vytváříme pozvánku a rozesíláme ji přednostně těm, kdo se zúčastnili v předchozích
letech a projevili zájem o její zaslání, zároveň ji vyvěšujeme na webové stránky
projektu a zveřejňujeme ve Facebookové komunitě. Poté ji šíříme veřejně.
Registrujeme přicházející přihlášky a potvrzujeme jejich přijetí.
Zároveň připravujeme hlavní programovou linku. Zpravidla jde o formu etapové hry
pro celé rodiny, která rozvíjí téma různými prostředky a vrcholí na závěr pobytu.
Aktualizujeme databázi drobných her. Asistenti se v týmu připravují na samostatně
vedené bloky programu. Do zpěvníku zařazujeme nové romské písně. Opravujeme
oděvní součásti metodického šatníku. Dále je třeba pozvat romské hudebníky, kteří
tradičně koncertují jeden večer z pobytu. Na základě zvoleného tématu je také třeba
vytipovat a oslovit externí hosty, kteří na pobyt přijedou na jeden či více bloků
programu. 1. online porada celého týmu.
Červen

Sestavujeme konkrétní rozvrh programu, zasazený do časového rámce, sepisujeme
podrobné seznamy potřebných materiálů a pomůcek na realizaci jednotlivých aktivit
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a pořizujeme je. Ověřujeme, že platí domluvené podmínky na straně ubytovatele
(termín zpravidla rezervujeme již na konci předešlého léta). 2. online porada celého
týmu.
Červenec

Dolaďujeme podrobnosti programu, dokončujeme přípravu materiálů, pomůcek
a tiskovin. 3. online porada celého týmu.
Srpen-září

Realizujeme pobyty, sbíráme a vyhodnocujeme zpětnou vazbu od účastníků.
Díky možnosti pracovně se zúčastnit jednodenních setkání rodin a letních pobytů,
zažívají s námi naši asistenti často první pracovní zkušenost. Učí se tak
odpovědnosti, spolupráci, dává jim to možnost poznat vlastní hodnotu, vyzkoušet si
různé role a funkce v pracovním týmu. Tuto činnost vykonávají v rámci dohody
o provedení práce.
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Jednodenní setkání
Účastníci: náhradní rodiny s dětmi s romskými kořeny, aktivně se účastnící žadatelé
o NRP, v omezené míře aktivně se účastnící odborníci v oblasti NRP
Rozsah: 6 hodin, sobota
Kapacita: 10-20 rodin
Započitatelné hodiny vzdělávání: 6
Jednodenní setkání se konají zpravidla v sobotu v době 10-16:30 hodin
s půlhodinovou pauzou na oběd, abychom vyšli časově vstříc účastníkům
ze vzdálenějších lokalit. Obvyklý počet účastnících se rodin je 12-20, tedy cca 35-60
jednotlivců. Jarní setkání se obvykle koná okolo začátku dubna v symbolické
souvislosti s datem 8. 4., kdy se slaví Mezinárodní den Romů. Setkání se účastní
zpravidla pěstounské a osvojitelské rodiny s přijatými dětmi s romskými kořeny,
je však otevřeno také zájemcům z řad žadatelů o náhradní rodinnou péči
a po domluvě také odborníkům, kteří s takovými rodinami pracují (s podmínkou,
že se zapojí buď do přípravy a realizace programu, nebo se budou programu aktivně
účastnit např. s vlastními dětmi - neumožňujeme přijít tzv. na hospitaci).
Osvědčená struktura jednodenních setkání zahrnuje blok společných aktivit pro celé
rodiny a blok rozděleného programu. Na setkáních participují romští hosté a asistenti
programu pro děti. Během rozděleného programu se děti hravou formou dozvídají
něco o romské kultuře a reáliích, učí se romské písničky a hrají drobné tematické hry
s asistenty, zatímco dospělí absolvují vzdělávací blok či besedu s hostem a mají
možnost vzájemně sdílet své zkušenosti s výchovou a péčí o identitu dětí. Společný
blok je postaven vždy zážitkově a nabízí zvnitřnění předkládaných informací
zábavnou formou - tematické hry, set didaktických a tvořivých aktivit, program
se zajímavým hostem a podobně. Konkrétní příklad takového jednodenního setkání
uvádíme v příloze č. 6.
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Program pro dospívající a mladé dospělé v NRP „100 manuša 100 droma“
Účastníci: dospívající a mladí dospělí s romskými kořeny v NRP a jejich sourozenci
v náhradních rodinách
Rozsah: série prezenčních jedno- či vícedenních osobních a online setkání
Kapacita: 10-15 osob
Název programu je se čte „šel manuša - šel droma“. Je to romské přísloví (sto lidí sto cest), které poukazuje na jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka
a jeho rozhodnutí. Vyjadřuje svobodu být tím, kým chci být.
V původně plánované podobě šlo o řadu vícedenních setkání skupiny dospívajících
a mladých dospělých z náhradních rodin. Kvůli pandemické situaci proběhlo dosud
šest setkání „naživo“ a ostatní setkání se přenesla do online prostoru v častějších
intervalech. V rámci programu pro mladé byla založena společná chatovací místnost,
ale s tím, jak vznikaly a upevňovaly se neformální vazby mezi členy, postupně ztratila
na významu.
Setkáními účastníky provází mentorská a lektorská dvojice, neromská žena a romský
muž, kteří mají podporu supervizora. Na některá setkání jsou zváni i hosté z řad
inspirativních (nejen) romských osobností. V příloze č. 7 naleznete pozvánku
na jedno ze setkání skupiny. Na tvorbě programů se aktivně spolupodílejí také
účastníci, aby bylo zaručeno, že program opravdu odpovídá jejich potřebám,
účastníci si navrhli např. i vlastní logo programu. Ze 14 návrhů byl vybrán tento, který
svou barevností a rozložením připomíná romskou vlajku:

Tato setkání poskytují účastníkům prostor pro zvědomování a vyjadřování svých
potřeb a hledání vlastních možností řešení, bližší poznávání romství a romské kultury
prostřednictvím přímého kontaktu s úspěšnými Romy a umožňují rozvoj dovedností
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potřebných ke snížení sociálního znevýhodnění. Díky účasti v programu mladí lidé
získávají větší sebedůvěru v aktivním hájení svých potřeb a s tím související
kompetence a dovednosti, poznávají další pozitivní identifikační vzory, výrazně
se posiluje neformální podpůrná síť vrstevníků, účastníci mají prostor věnovat
se i těžším tématům, často souvisejícím s romstvím či NRP, v bezpečném prostředí.
Mezi účastníky se prohloubily silné vazby vzájemné podpory i mimo rámec setkání,
některé vazby vznikly zcela nově. Několik účastníků programu 100 manuša 100 droma se znalo již několik let z akcí pro celé rodiny. Této skutečnosti připisujeme
i to, s jakou otevřeností účastníci od počátku ke sdílení svých osobních zkušeností,
prožitků, obav i radostí přistupovali. Těm, kdo zvažují realizaci obdobného projektu,
doporučujeme, pokud mají tu možnost, obdobný program pro mladé dospělé navázat
na předchozí setkávání skupiny dětí v mladším věku.
Někteří účastníci programu, kteří splňují zákonné podmínky (věk minimálně 15 let
a splnění základní školní docházky), se aktivně účastní v roli asistentů na setkáních
a pobytech pro rodiny či prezentují své zkušenosti na vzdělávacích seminářích
(například vystoupili na konferenci Specifické potřeby dětí s romskými kořeny v NRP
a projekt Amaro drom určené odborné veřejnosti). Ti, kteří se rozhodli spolupracovat
na setkáních a pobytech, se postupně učí přebírat stále větší zodpovědnost
za přípravu programu pro děti a následně dostávají příležitost realizovat bloky
programů podle vlastního návrhu. Pro většinu z nich jde o první pracovní zkušenost v bezpečném, podporujícím prostředí.
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Aktivity online
Pandemie onemocnění covid-19 v roce 2020 omezila naše aktivity spojené
se setkáváním účastníků. Proto jsme se rozhodli, že budeme pokračovat
ve virtuálním prostoru a převedli jsme některé aktivity online. Týkalo se to zejména
aktivit, realizovaných v jarních, podzimních a zimních měsících, kdy byla
protiepidemická opatření nejcitelnější. Mnoho dětí a dospívajících po mnoha týdnech
karantén a izolací trpělo nedostatkem sociálního kontaktu, pěstounům zase chyběly
povinné hodiny průběžného vzdělávání, proto mnozí rádi využili možnost setkat se
alespoň prostřednictvím obrazovky počítače či mobilu. Využili jsme platformu Zoom,
a to z důvodu pokročilých uživatelských funkcí, přenositelnosti na různá zařízení
a snadné ovladatelnosti.

Online celodenní setkání
Účastníci: náhradní rodiny s dětmi s romskými kořeny
Rozsah: 6 hodin
Kapacita: až 20 rodin
Započitatelné hodiny vzdělávání: 6
V době protipandemických opatření se uskutečnilo jarní setkání online, které
obsahovalo celkem 3 dvouhodinové bloky - blok pro rodiče s dětmi, blok pro děti
a večer vzdělávací blok pro dospělé (a dospívající). Dále jsme zrealizovali vánoční
online setkání, které popisujeme níže. Zatímco bychom nadále rádi realizovali jarní
a podzimní setkání s osobní účastí jako před pandemií, vánoční setkání
pravděpodobně ponecháme v jeho online podobě - z důvodů velké vytíženosti
účastníků v adventním období, ale kvůli sezónní vyšší nemocnosti, jež by byly
pro mnohé překážkou osobní účasti.

Vánoční seminář online
Účastníci: náhradní rodiny s dětmi s romskými kořeny
Rozsah: 3 hodiny
Kapacita: až 20 rodin
Započitatelné hodiny vzdělávání: 3
Vánoční setkání jsme poprvé uskutečnili v roce 2020 a vzhledem k pandemii covid19 bylo realizováno interaktivní formou online na platformě Zoom. Vzhledem k tomu,
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že se ukázalo jako úspěšné, zavedli jsme jej jako pravidelnou součást našich aktivit a
máme v plánu jej realizovat i nadále. Vánoční setkání se koná na online platformě
Zoom v rozsahu 3 hodin. Hlavním cílem je strávit společně příjemný předvánoční
podvečer, seznámit účastníky s romskými vánočními zvyky a tradicemi a naučit se
zpívat několik koled a vánočních písní v romštině. Během setkání si rodiny
interaktivní formou zažijí některé tradiční romské vánoční zvyky u sebe doma, které
mohou zakomponovat do svých vlastních vánočních tradic. Příkladem jedné
z vánočních tradic je typická úprava štědrovečerního stolu, kterou dosud mnohé
romské rodiny dodržují. Pod stůl se umístí trochu čisté slámy, jako symbol toho,
že Ježíšek se narodil v prostém chlévě. Na stole nesmí chybět některé rituální
pokrmy, jako ovoce, ořechy, česnek a malý kulatý chléb se zapálenou svíčkou, zvaný
v romštině bokheľi. Přestože dnes je základem štědrovečerní večeře u Romů ryba
nebo řízek a bramborový salát jako v českých rodinách, většinou se kromě toho vaří
i některá romská vánoční jídla: fazole se sušenými švestkami (šľivčanka), švestková
polévka, buchtičky polévané sádlem a sypané mákem (bobaľki), plněné zelné listy
(holubki), plněné taštičky (pišota), či tvarohové nebo makové záviny z kynutého těsta
(šinga). Na vánočních online setkáních se vždy jedno z nich naučíme vařit.
Ve večerních hodinách pak chystáme besedu s romským hostem, který zavzpomíná
na Vánoce ve svém dětství.
Účastníci obdrží na základě online přihlášky v předstihu e-mailem materiály
k vytištění: pracovní listy s vánoční tematikou, texty romských vánočních písní
a handout s informacemi o tradičních vánočních zvycích v romských rodinách.
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Dlouhodobé kurzy romského jazyka online
Účastníci: dospívající v NRP s romskými kořeny; náhradní rodiče
Rozsah: 1 školní rok (říjen-červen), případně opakovaně
Kapacita: 2x 12 osob
Započitatelné hodiny vzdělávání: dle skutečně absolvovaných hodin, max. 24/rok
Vyšli jsme vstříc nenaplněné potřebě některých pěstounů a osvojitelů poznat hlouběji
romský jazyk a v květnu 2020 jsme zahájili pravidelnou online výuku romštiny. Kurz
se koná jedenkrát týdně ve večerních hodinách a navštěvuje jej 12 frekventantů.
Od září 2020 byl zahájen také paralelní kurz pro dospívající, který trval do června
2021 a zúčastnilo se ho 8 dospívajících a mladých dospělých z náhradních rodin
(6 romských a 2 neromští frekventanti). Účastníci obou kurzů v prvním roce zvládli
běžné společenské fráze v romštině, základní gramatiku a některé konverzační
okruhy podle příručky Romština pro začátečníky4. Kurz pro dospělé běží nadále
s frekvencí 60 minut 1x týdně a po zvládnutí jednodušší příručky L. Gramelové
využívá plnohodnotnou učebnici Romaňi čhib5. Výuku vede česká lektorka
s pedagogickou zkušeností v občasné spolupráci s rodilou mluvčí (konverzace).
Někteří

absolventi

kurzu

pro

dospívající

se

po

jeho

skončení

přihlásili

do pokračujícího kurzu pro dospělé.

Osvojitelé - cizinci
Facebooková komunita Amaro drom | Naše romské dítě má několik členů, kteří jsou
osvojiteli romských dětí, ale jsou v ČR cizinci a jsou znevýhodněni jazykovou
bariérou. Proto jsme v září 2020 uspořádali neformální setkání těchto rodin.
Vzhledem k pandemické situaci jsme setkání situovali do venkovních prostor
Centrálního parku Pankrác a dali mu formu pikniku. Hlavním účelem bylo umožnit
rodinám adoptujících cizinců navázat sociální vazby mezi sebou a seznámit se
s odborníky v projektu pro případné

konzultace. Setkání bylo neformální,

GRAMELOVÁ, Lucie. Romština pro začátečníky. Praha: Lucie Gramelová - Jazykový koutek, 2019
ŠEBKOVÁ, Hana a Edita ŽLNAYOVÁ. Romaňi čhib: učebnice slovenské romštiny. Praha: Fortuna,
1999
4
5
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nevyžadovali jsme přihlášky předem ani prezenční listinu. Zúčastnilo se 6 rodin (cca
16 osob včetně dětí). Podobné setkání proběhlo i v roce 2021 s účastí 12 osob.
Kromě toho byla založena FB komunita Adoptive and Foster Parents in Czechia, kde
není vstupní podmínkou péče o dítě s romskými kořeny, avšak většina členů
komunity o takové dítě pečuje.

Webové stránky projektu
V roce 2020 byla zřízena webová stránka s URL www.romskedite.cz, kde návštěvníci
naleznou základní informace o projektu, kontaktní informace a aktuality z dění
v projektu Amaro drom. Stránky dále obsahují sekci Ke stažení, kde si mohou
zájemci bezplatně stáhnout volně dostupné relevantní publikace ve formátu PDF
a zpěvník s texty romských písní, které využíváme na našich setkáních a pobytech;
v sekci Média jsou odkazy na online články, týkající se projektu Amaro drom či
tématu romských dětí v NRP, a v sekci K zapůjčení je seznam knih, které byly
zakoupeny z prostředků grantu nebo věnovány Muzeem romské kultury, a jsou tak
k dispozici k distančnímu zapůjčení zájemcům. Stránky jsou vytvářeny v bezplatném
open source redakčním publikačním systému WordPress.

FB komunita Amaro drom | Naše romské dítě
V rámci projektu administrujeme a moderujeme FB komunitu již od roku 2016.
Komunita (dříve „skupina“) Amaro drom | Naše romské dítě je vedena jako (1)
viditelná (2) soukromá, což na Facebooku znamená, že (1) komunitu lze najít, ale (2)
její členy ani příspěvky a diskuze nelze veřejně zobrazit. Každá žádost o vstup do
naší FB komunity je posuzována individuálně, je podmíněna zodpovězením
vstupních otázek a následným individuálním zhodnocením odpovědí, kontrolou
profilu a případným dožádáním dalších informací v soukromé zprávě. Snažíme se tak
zachovat maximálně bezpečný prostor pro členy komunity, k čemuž dále přispívají
pravidla komunity, zejména o týkající se zachování diskrétnosti a nevynášení
informací mimo skupinu. Členy komunity se mohou stát pouze zájemci osobně
pečující o přijaté dítě s romskými kořeny a zájemci o přijetí potenciálně romského
dítěte, kteří jsou zařazení do registru žadatelů o NRP nebo aktuálně procházejí
odborným posouzením. S pomocí finanční podpory EHP a Norska prostřednictvím
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Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme mohli věnovat péči o skupinu více
energie. Počet jejích členů se oproti předchozímu období více než zdvojnásobil díky
moderování a pravidelným příspěvkům administrátorky, příležitostné propagaci v
rámci vzdělávacích aktivit, informování v jiných FB komunitách zaměřených na NRP
a v neposlední řadě též díky neformálnímu sdílení stávajících členů. Ke dni
30. 7. 2022 má FB skupina Amaro drom | Naše romské dítě 314 členů - náhradních
rodin s přijatými dětmi s romskými kořeny. Dalších několik desítek je vedeno jako
neschválených, protože buď zatím nesplňují podmínku alespoň zahájeného procesu
odborného prověření v žádosti o NRP (tj. o NRP teprve teoreticky uvažují), nebo se
čeká na zodpovězení doplňujících dotazů administrátorů. Takovýmto zájemcům je
nabízena možnost online konzultace, případně jsou odkazováni na vhodné subjekty
v oblasti NRP či odpovídající FB komunity. Některé žádosti o vstup do komunity jsou
odmítány pro nerelevantnost. Pravidla komunity naleznete v příloze č. 8.
Ze statistik vyplývá, že v komunitě figuruje průběžně 150-200 aktivních členů, dosah
nejlepších příspěvků bývá 200-270 uživatelů. Komunita má 3 administrátorky, členky
lektorského týmu projektu. Ve skupině jsou umisťována upozornění na aktivity
v projektu,

dále

informace

a

aktuality

týkající

se

souvisejících

kulturních,

společenských a politických událostí, i na aktivity jiných subjektů, které mohou
pomoci rozvíjet pozitivní identitu dětí a nabourávat vžité stereotypy. Administrátorky
pravidelně přispívají aktualitami z oblasti romské kultury, upoutávkami na aktivity
a kulturní události, které jsou vhodné pro rodiny s romskými dětmi, informují o dění
v romských komunitách, moderují diskuze členů, odpovídají na otázky, sdílejí odkazy
na související webové stránky a články. Každý člen komunity může zveřejňovat
relevantní příspěvky, ptát se pléna i „expertů“, sdílet své zkušenosti. Dosud
i při relativně vysokém počtu členů nebylo třeba přistoupit k restriktivním opatřením
z důvodů porušování pravidel či nevhodných příspěvků, což si vysvětlujeme zejména
pečlivým vstupním sítem při žádosti o členství v komunitě.
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Z ankety provedené ve FB komunitě vyplynulo, že nejvíce její členové využívají
komunitu pro:


možnost seznámení s lidmi s podobnou životní zkušeností (22 %),



získání aktuálních informací o dění v romské komunitě (20 %),



včasné informace o aktivitách v projektu Amaro drom (15 %),



přístup k informacím z oblasti romské kultury - filmy, knihy, hudba (14 %),



diskuze s ostatními rodiči dětí s romskými kořeny (12 %)



možnost získat odpovědi na své otázky (12 %)



pozvánky na kulturní akce v romské komunitě (5 %).

Zpěvník
Obsahuje texty především lidových, ale i moderních romských písní. V současné
podobě obsahuje přes 50 textů, které jsou uvedeny mezinárodní romskou hymnou
Gelem gelem, neoficiální hymnou komunity Slovenských Romů Čhajori romaňi a
vlajkovou písní projektu Rodav me miro drom (Hledám já cestu svou) od kapely
Bengas s přidanou slokou v češtině, která je přebásněným obsahem původní písně
(viz příloha č. 9). Tematicky tato píseň zapadá do myšlenky celého projektu, neboť
naši klienti také hledají svou vlastní jedinečnou cestu v životě a potřebují někoho (své
náhradní rodiče), kdo je bude touto ne vždy snadnou cestou provázet. Veškeré texty
ve zpěvníku jsou opatřeny doslovným českým překladem, umístěným přímo pod
strofy romského textu, což zájemcům o jazyk umožní bližší seznámení s romským
jazykem, intuitivní vnímání jeho gramatiky i možnost se naučit konkrétní romské
výrazy. Všechny stránky zpěvníku jsou ilustrovány obrázky, děti je mohou dle libosti
vybarvovat a se svými ilustracemi se znovu shledat na následujících setkáních. Více
o práci s hudbou na našich akcích vizte v kapitole Hudební a muzikoterapeutická
složka programu. Zpěvník je ke stažení na webových stránkách projektu.
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Příloha č 1.
Program odborné konference
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Příloha č. 2
Pozvánka na letní pobyt

57

Příloha č. 3
Program týdenního letního pobytu pro rodiny se staršími dětmi
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Příloha č. 4
Příklad hry podporující budování citového pouta mezi rodiči a dětmi

Moje tělo
Věk hráčů: Rodiče a jejich děti
Počet hráčů: nerozhoduje
Parametry: Na ven, Do místnosti, relaxační, podporuje attachment
Potřeby: lepící papírky, fixy, deka nebo polštářek na pohodlné sezení venku, klidná hudba, reprosoustava,
flipchart+fixy

Pravidla
Na začátku se utvoří dvojice rodič-dítě. Utvoří si své hnízdečko z deky, židlí, polštářů apod. Každá
dvojice obdrží fixu a lepící papírky. Společně se několikrát zazpívá písnička Šero, phike, khoča, pindre
(Hlava, ramena, kolena, palce v romštině) se zrychlující tendencí - cílem je se uvolnit, zasmát a naučit
se několik slovíček označujících části těla. Vedoucí hry připomene případné další již známé výrazy
označující části těla (z písniček obvykle účastníci znají jakha - oči, bala - vlasy apod.). Následuje fáze
zklidnění. Můžeme pustit uklidňující hudbu. Hráči se položí nebo posadí do svých hnízdeček, mohou
si zavřít oči, soustředí se na svůj dech, v krátké řízené relaxaci si uvědomí jednotlivé části těla. Ve
zkušenější skupině vedoucí může části těla jmenovat části těla nejdříve romsky a až poté česky, jinak
nejprve česky a k tomu romsky. Mezitím asistenti položí vedle hráčů rozdělené bločky lepících lístků
(na každou dvojici cca 30-40 lístků) a fixy na psaní. Po ukončení relaxace si každá dvojice zvolí, kdo
bude první stát, přesněji řečeno sedět nebo ležet modelem. Model bude v následující fázi pasivní. V
případě menších dětí je lepší, když jsou v prvním kole modely, zatímco rodiče jsou aktivní. Druhý z
dvojice, lepič, podle instrukcí vedoucí/ho hry na lepíky postupně píše názvy částí těla v romštině a lepí
je na odpovídající části těla modelu. Vedoucí nechává dostatečné pauzy na napsání názvu části těla a
nalepení, upravuje své tempo podle práce hráčů. Máme-li flipchart, vedoucí na něj nakreslí lidskou
postavu a jednotlivé části těla k ní připisuje, aby minimalizoval nejistotu hráčů. Jakmile se vyčerpá
slovní zásoba, hráči se na sebe podívají, jak jsou polepení, což obvykle vyvolá veselí. Poté se hráči ve
dvojici vymění, lepič se stane modelem a vice versa. Je v pořádku, že dvojice na hru reagují různě.
Některé děti si užívají relaxace a dotyků rodiče, jiné se smějí a laškují, některé nevydrží v klidu a při
hře se pohybují. Vše je dovoleno, avšak dvojice by se neměly příliš rušit navzájem.
Příklady částí těla: o muj - tvář, o vast - ruka, o bala - vlasy, o per - břicho, e men - krk, e bul - zadek, o
pindro - chodidlo, e čang - noha, atd.
Varianta
Pro nabuzení energie můžeme na závěr zazpívat Šero, phike… ale měníme části těla (zpíváme tedy
např. Bala - men - per - bul…), můžeme nechat předzpívávat hráče.
Pokud hru využíváme na zklidnění skupiny, vyřádíme se na začátku a po skončení hry naopak v tichu
odcházíme.
Tipy pro úspěšné provedení hry
 V případě, že v některé rodině je více dětí než jejich přítomných rodičů, vypomůže asistent,
avšak nezasahuje do fyzického kontaktu mezi rodičem a dítětem, nýbrž pouze nadepisuje a
podává lepící papírky, rodič lepí více dětem zároveň.
 Děti, které neumějí psát, mohou lepit nepopsané lístečky, nebo jim pomůže asistent.
 Děti zásadně nenutíme zavírat oči, pokud nechtějí - pro traumatizované děti a děti
s poruchou attachmentu to může být velmi znejišťující.
 Skupinu bychom měli před uvedením hry trochu znát, případně probrat průběh s rodiči
předem (některé děti mohou vnímat doteky na některých místech jako ohrožující)
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Příloha č. 5
Podklady ke hře O Štefan phenel
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Příloha č. 6
Program jednodenního setkání 2020 - online
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Příloha č. 7
Pozvánka na online setkání skupiny „100 manuša - 100 droma“
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Příloha č. 8
Facebooková komunita Amaro dro m | Naše romské dítě - pravidla
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Příloha č. 9
Ukázka ze zpěvníku
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