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programu 
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postavení Romů 

Modalita programu Otevřená výzva 
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prostředků 

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 
IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947 

Registrační číslo žádosti LP-HROVA1AT-013 

 

1. Základní informace 

Název projektu Jihozápadní koalice pro spolupráci Romů 

Anglický název projektu South-west coalition for cooperation of Roma 

Sektorový kód 
1515000 - Demokratická participace a aktivní občanství - 
Democratic participation and active citizenship 

Umístění projektu Dopad na celou ČR 

Popis umístění projektu 

Projekt bude realizován neziskovou organizací Integra z.s., která sídlí a většinu svých aktivit 
vykonává v Plzeňském kraji. Ambicí tohoto projektu je propojit romské aktéry napříč Plzeňským a 
Jihočeským krajem. Proto jsou dále do projektu na základě partnerství zapojeny další instituce z 
těchto regionů, např. Krajský úřad Jihočeského kraje a Statutární město Plzeň. Širší zásah na 
ostatní regiony České republiky je naplánován prostřednictvím online kampaně na sociálních sítích 
a šířením pozitivních vzorů úspěšných Romů. 

Plánovaná doba realizace projektu 

Předpokládaný 
termín zahájení 

01.01.2022 
Předpokládaný 
termín dokončení 

30.04.2024 
Délka realizace 
(v měsících) 

28 

Celkové shrnutí projektu 

Projekt je zaměřen na vytvoření efektivní romské platformy fungující napříč Jihočeským a 
Plzeňským krajem. Zaměříme se na posílení odborných znalostí a nutných dovedností romských 
lídrů v těchto regionech tak, aby byly schopni se v dané problematice lépe orientovat, angažovat a 
efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými organizacemi a posléze se 
zapojit do spolupráce na naplňování cílů Strategie romské integrace na krajské a místní úrovni. V 
rámci projektu budeme podporovat kraje a obce v institucionálním a personálním zajišťování romské 
integrace a to prostřednictvím vytvoření nových pracovních pozic koordinátorů romské platformy. V 
rámci projektu proběhnou školení a workshopy pro romské lídry, pracovníky na krajské a městské 
úrovni a pro neziskové organizace. Jako podružná aktivita se projekt bude věnovat mediální 
kampani vedoucí ke zlepšení vnímání romské komunity v české společnosti. 

Celkové shrnutí projektu v anglickém jazyce (Project Summary) 

The project is aimed at creating an effective Roma platform operating across the South Bohemian 
and Pilsen regions. We will focus on strengthening the expertise and necessary skills of Roma 
leaders in these regions so that they are able to better navigate, engage and cooperate effectively 
with other relevant actors and partner organizations on the issue, and then engage in cooperation to 
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achieve the objectives of the Roma Integration Strategy at the regional and local level. As part of the 
project, we will support regions and municipalities in institutional and personnel provision of Roma 
integration through the creation of new positions of coordinators of Roma platform. The project will 
run training and workshops for Roma leaders and relevant staff at the regional and local level, and 
for non-profit organizations. As a secondary activity, the project will focus on a media campaign to 
improve the perception of the Roma community in Czech society. 

Financování projektu Kč EUR % z celkových 

způsobilých výdajů 

Celkové způsobilé výdaje 3 601 680,00 138 526 100 % 

Požadovaná výše grantu 3 601 680 138 526 100 % 

Výše spolufinancování 0,00 0 0 % 

 

2. Žadatel 

Identifikační údaje žadatele 

Název žadatele Spolek Integra z.s. 

Název žadatele v angl. 
jazyce 

Association Integra 

Právní forma 706 - Spolek 

Typ organizace Neziskový sektor: Nestátní (nevládní) neziskové organizace (NNO) 

Identifikace IČO/Datum narození 65496221 DIČ  

Identifikátor datové 
schránky 

errasez 

Webové stránky http://www.intergraspolek.cz 

Sociální sítě http://www.twitter.com/intergracz 

Sídlo žadatele 

Ulice  

Číslo popisné 100 Číslo orientační  

Obec Postřelmůvek 

Část obce Postřelmůvek 

PSČ 78901 

Statutární orgán 

 
Jméno a příjmení 

Titul 
před 

jménem 

Titul za 
jménem 

 
Funkce 

 
E-mail 

JOSEF FOIT   Předseda foit@integra.cz 

Kontaktní osoby a osoby odpovědné za projekt 

Jméno a příjmení Pozice v projektu E-mail Telefon 
Posílat 

notifikace 

Anna Mikšovská Zpracovatel žádosti miksovska@intergra 602602602 Ano 

http://www.intergraspolek.cz/
http://www.twitter.com/intergracz
mailto:foit@integra.cz
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 o grant/Person 

involved in grant 
application 
preparation 

.cz   

Ing. Vladimíra Hanáková Ostatní – Projektový 
manažer – hlavní 
kontaktní osoba 

hanakova@integra.c 
z 

603140274 Ano 

Charakteristika žadatele 

Spolek Integra z.s. (dále jako „Integra“) je zapsaný spolek, který se dlouhodobě zapojuje do aktivit 
podporujících integraci Romů a posilování jejich postavení v České republice s důrazem na rozvoj 
sociálních a občanských kompetencí zástupců romské komunity. Spolek byl založen v roce 2014 a 
od samého začátku svého působení byl zapojen do vzdělávacích aktivit zaměřených např. na 
komunitní vzdělávání Romů a realizaci komunitních setkání a debat ve spolupráci s dalšími 
organizacemi z neziskového sektoru, krajskými orgány i místními samosprávami. Jedná se o 
proromskou organizaci v souladu s vyplněným Prohlášením o činnosti organizace. 

 

3. Partnerství v projektu 

Identifikační údaje partnerské organizace 

Název partnerské organizace 
(místní název) 

Dialog 

Název partnerské organizace 
(anglický název) 

Dialog 

Partner je z ČR Ano 

Město Jindřichův Hradec 

Stát Česká republika/Czech Republic 

Typ organizace Neziskový sektor: Nestátní (nevládní) neziskové organizace 
(NNO) 

Webové stránky https://www.dialogculture.cz 

Kontaktní osoba 

Jméno Martina 

Příjmení Zachová 

E-mail zachova@djh.cz 

Popis partnerské organizace 

Dialog, z.s. (dále jen „Dialog“) je nestátní nezisková organizace, která se snaží přispět k 
prohlubování dialogu mezi majoritou a minoritami v České republice. Vznikl v roce 2012 za účelem 
překonávání stereotypů a předsudků. K dosažení svých cílů využívá komunikační nástroje jak v 
Online prostředí (např. sociální sítě, online kampaně atp); tak v Offline prostředí (pořádání debat, 
školení, kurzů, stáží, workshopů atp.). Jedná se o proromskou organizaci v souladu s vyplněným 
Prohlášením o činnosti organizace. 

Popis a význam partnerství 

Dialog je dlouhodobým partnerem žadatele. Význam partnerství tkví v propracované komunikační 
strategii Dialogu, která je nepostradatelná v efektivním dosahu projektu a oslovení širší cílové 
skupiny. 

mailto:hanakova@integra.c
http://www.dialogculture.cz/
mailto:zachova@djh.cz
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Dialog pravidelně informuje o svých aktivitách prostřednictvím sociálních sítí. Jako projektový 
partner využije Dialog svou platformu k informování o aktivách projektu, včetně propagace 
připravovaných akcí, výstupů z akcí a pozitivních příkladů. 

 
Dosah Dialogu k 1.9.2020: 

Instagram - 8 248 sledujích 

Twitter - 3 984 sledujících 

Facebook - 16 923 sledujících 

 

Identifikační údaje partnerské organizace 

Název partnerské organizace 
(místní název) 

Statutární město Plzeň 

Název partnerské organizace 
(anglický název) 

City of Plzeň 

Partner je z ČR Ano 

Město Plzeň 

Stát Česká republika/Czech Republic 

Typ organizace Veřejný sektor: Obecní orgán 

Webové stránky https://www.plzen.eu/ 

Kontaktní osoba 

Jméno Marcela 

Příjmení Bartíková 

E-mail bartikova@plzen.eu 

Popis partnerské organizace 

Magistrát města Plzeň je orgánem města Plzně, který plní jeho úkoly v oblasti územní samosprávy i 
státní správy na město Plzeň přenesené. 

 
Samostatná působnost města Plzně a její část svěřená městským obvodům je stanovena Statutem 
města Plzně. Úkoly Zastupitelstva a Rady města Plzně vykonává Magistrát města Plzně (MMP), 
úkoly Zastupitelstev případně Rad městských obvodů vykonávají Úřady městských obvodů (ÚMO) 
1- 10. 

 
Státní správu vykonává město Plzeň v přenesené působnosti obecního úřadu, pověřeného úřadu a 
úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím Magistrátu města Plzně a ÚMO 1- 10, 
jednotlivé úřady jí vykonávají v rozsahu stanoveném Statutem města Plzně. Rozsah obou 
působností statutárního města Plzně svěřených obvodům je Statutem města Plzně stanoven na 
základě zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění. 

 
Za plzeňský magistrát se do projektu zapojí zejména romský poradce z Odboru sociálních služeb 
města Plzeň. Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně garantuje optimální rozvoj sociálních 
služeb na území města Plzně a vytváří funkční síť služeb nabízených seniorům, zdravotně 

http://www.plzen.eu/
mailto:bartikova@plzen.eu
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postiženým, rodinám s dětmi, sociálně vyloučeným, cizincům a ostatním potřebným. 

Popis a význam partnerství 

Projektové partnerství s městem Plzeň je unikátní příležitostí jak zapojit Plzeň do podpory 
zapojování představitelů romské občanské společnosti do tvorby strategických plánů a provádění 
aktivit na místní úrovni v rámci širších politik sociálního začleňování, které by obsahovaly základní 
podmínky, kritéria a měřitelné cíle v oblasti integrace Romů a zároveň mohli ovlivnit jejich tvorbu a 
podpořily jejich zajištění. 

 
Touto spoluprací bude výrazně posílena romská integrace na místní úrovni, která je z našeho 
pohledu klíčová. Zejména se podpoří participace Romů přímým zapojením místních představitelů 
romské občanské společnosti do dialogu se Statutárním městem Plzeň. 

 
Do projektu bude zapojen zejména romský poradce města Plzeň z Odboru sociálních služeb, který 
bude zajišťovat spolupráci úřadu s nově vzniklou platformou na úrovni města. 

 

Identifikační údaje partnerské organizace 

Název partnerské organizace 
(místní název) 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Název partnerské organizace 
(anglický název) 

Regional Office of the South Bohemian Region 

Partner je z ČR Ano 

Město České Budějovice 

Stát Česká republika/Czech Republic 

Typ organizace Veřejný sektor: Krajský orgán 

Webové stránky  

Kontaktní osoba 

Jméno Jaroslav 

Příjmení Fojtík 

E-mail fojtik@kraj-jihocesky.cz 

Popis partnerské organizace 

Jihočeský kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními 
předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, 
zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje 
zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při výkonu samostatné působnosti kraj 
spolupracuje s obcemi. 

 
V Jihočeském kraji je zřízena pozice krajského koordinátora pro romské záležitosti, která je 
metodicky vedena Úřadem vlády ČR. Mezi hlavní činnosti krajského koordinátora patří nejen 
metodická, analytická a koordinační činnost, ale také zapojování do romských platforem na úrovni 
kraje či obce. 

mailto:fojtik@kraj-jihocesky.cz
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Početní zastoupení obyvatel romské menšiny v Jihočeském kraji lze pouze odhadovat na základě 
terénní sociální práce romských poradců a terénních pracovníků. Dle kvalifikovaného odhadu 
koordinátorů pro záležitosti romské menšiny z roku 2017 byl odhadnut na 7 000, z toho 40 % 
sociálně vyloučených. Největší početní zastoupení obyvatel cílové skupiny je ve velkých městech 
kraje: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor. 

Popis a význam partnerství 

Krajský úřad Jihočeského kraje je strategicky výhodný partner pro celkové zaštítění projektu v tomto 
kraji. Do projektu se zapojí Odbor sociálních věcí Jihočeského kraje v čele s krajským koordinátorem 
(hrazeným z dotace ÚV ČR). Tato spolupráce bude zajišťovat koordinaci romských poradců na 
krajské i místní úrovni a zároveň bude zastřešovat komunikaci s partnery projektu na úrovni 
Jihozápadní platformy pro spolupráci Romů. Nad rámec zapojení krajského koordinátora, Krajský 
úřad Jihočeského kraje bude četně využíván k zajištění zázemí konání přidružených akcí, poskytnutí 
kontaktů a dřívějších zkušeností Odboru sociálních věcí. 

 

Identifikační údaje partnerské organizace 

Název partnerské organizace 
(místní název) 

Sdružení Aktiva 

Název partnerské organizace 
(anglický název) 

Association Aktiva 

Partner je z ČR Ano 

Město Písek 

Stát Česká republika/Czech Republic 

Typ organizace Neziskový sektor: Nestátní (nevládní) neziskové organizace 
(NNO) 

Webové stránky  

Kontaktní osoba 

Jméno Irena 

Příjmení Nosálová 

E-mail nosalova@sdruzeniaktiva.cz 

Popis partnerské organizace 

Aktiva se zaměřuje na poskytování poradenství zejména v těchto oblastech: sociální problematika, 
rodinné a mezilidské vztahy, pracovněprávní vztahy, zaměstnanost, majetkoprávní vztahy, ochrany 
spotřebitele, správní řízení a jednání na úřadech, auditorské a účetní poradentství. Jedná se o 
proromskou organizaci v souladu s vyplněným Prohlášením o činnosti organizace. 

Popis a význam partnerství 

Aktiva je předním neziskovým poskytovatelem právních, poradenských, daňových a auditorských 
služeb. V projektu figuruje jako partner zaštiťující právní problematiku a poradentství, včetně 
účetního a ekonomického poradentství, průběžného auditorského dohledu a tvorby smluv. 

mailto:nosalova@sdruzeniaktiva.cz
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4. Záměr projektu 

4.1. Výchozí stav a záměr projektu 

Smyslem projektu je nastavení spolupráce mezi romskými a proromskými aktéry napříč Jihočeským 
a Plzeňským regionem za účelem vzniku nové Jihozápadní romské platformy. Záměrem je vytvoření 
funkční a efektivní regionální platformy, která podpoří účast Romů na rozhodovacích procesech v 
regionu a napomůže zlepšení postavení Romů ve společnosti a zlepšení vnímání této minority 
českou majoritou. Do projektu jsou přímo zapojeny 3 neziskové proromské organizace, Jihočeský 
kraj a Statutární město Plzeň, nepřímo se do aktivit mohou zapojit i předem nedefinované 
organizace. 

4.2.Zdůvodnění návrhu projektu 

Jihočeský kraj a statutární město Plzeň jsou dlouhodobě úzce spjaty. I přes tuto vazbu se dosud 
nepodařilo navázat účinnou spolupráci mezi romskými lídry, neziskovými organizacemi zabývajícími 
se romskou problematikou, orgány veřejné správy a místní samosprávou. Návrh projektu cílí na 
vytvoření platformy, která bude tuto spolupráci iniciovat a zastřešovat. 

4.3. Předpoklady pro realizaci projektu 

Nejsou evidovány žádné předpoklady, které by bránily zahájení projektu nebo jeho realizaci. 

4.4. Cíl a očekávaný přínos projektu 

Projekt si klade za cíl vytvoření romské platformy, která umožní nastavení účinné regionální a místní 
spolupráce mezi aktéry napříč Jihočeským a Plzeňským regionem. Konkrétně se zaměříme na 
zlepšení komunikačních schopností romských lídrů, vzájemné interakce a jejich propojení s 
krajskými orgány a místními samosprávami za účelem začlenění do veřejného života a participace 
ve správě věcí veřejných. V projektu vzniknou 2 pozice koordinátorů romské platformy, jež budou 
úzce spolupracovat s partnery projektu, zajišťovat komunikaci mezi přidruženými aktéry a zároveň 
usilovat o materializaci politických doporučení v oblasti integračních politik. V rámci nově založené 
platformy mimo jiné proběhne řada akcí zaměřených na vzdělávání romských lídrů, pracovníků 
neziskových organizací nebo krajských orgánů a místních samospráv v těchto regionech. Důraz 
bude kladen také na networking včetně výměny zkušeností a přenosu příkladů dobré praxe. 
Zacílením na širší veřejnost prostřednictvím online kampaní a šířením pozitivních vzorů úspěšných 
Romů si slibujeme zlepšení obrazu Romů a tím přispění k podpoře začleňování a posilování jejich 
postavení v české společnosti, zejména však na území Jihočeského a Plzeňského kraje. 

4.5. Cílové skupiny projektu 

Projekt má čtyři cílové skupiny: 

1) Příslušníci romské menšiny (přímé zapojení do projektu skrz školení, workshopy) 

2) Romské organizace (partnerství v projektu, účast v nově vzniklé platformě) 

3) Pracovníci krajských a místních orgánů (přímé zapojení do projektu, školení, workshopy; 
nepřímé zapojení do projektu v rámci kampaně na sociálních sítích za účelem zlepšení postavení a 
vnímání Romů většinovou společností) 

4) Široká veřejnost (nepřímé zapojení do projektu v rámci kampaně na sociálních sítích za 
účelem zlepšení postavení a vnímání Romů většinovou společností) 

 
Tyto cílové skupiny byly vybrány na základě celkových cílů projektu a zkušeností žadatele, který s 
těmito skupinami dlouhodobě pracuje. 

4.6. Statistické zatřídění cílových skupin 
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Koneční uživatelé 

Romové 

Projekt se zaměřuje na zprostředkující subjekt /y Ano 

Zprostředkující 
subjekt /y 

Veřejné instituce (na národní nebo regionální úrovni) 

Související koneční uživatelé 

Romové 

Zprostředkující 
subjekt /y 

Organizace občanské společnosti 

Související koneční uživatelé 

Romové 

Veřejnost 

Zprostředkující 
subjekt /y 

Romští mediátoři 

Související koneční uživatelé 

Romové 

 

5. Relevance projektu k programu 

 
5.1. Relevance projektu 

Projekt plně koresponduje s cíli programu, jelikož usiluje o začleňování 
a posilování postavení Romů, konktrétně podporuje dialog mezi 
představiteli Romů, organizacemi pracujícími převážně s Romy, 
veřejnou správou a dalšími subjekty zapojenými do integrace Romů. 

 
5.2. Účel projektu 

Účelem projektu je posílit inkluzi a postavení Romů prostřednictvím 
vytvoření romské platformy Jihozápadní spolupráce, která podpoří 
propojení Jihočeského kraje a statutárního města Plzně v problematice 
řešení romské otázky a posílí regionální spolupráci při integraci Romů. 

5.3. Podporovaný výsledek programu 

Číslo výsledku 1 Výsledek 
programu 

Posílení inkluze a postavení Romů 

Indikátor výsledku Počet vytvořených pracovních míst 

 
Jednotka 

 
počet 

Výchozí 
hodnota 

 
0,00 

Cílová 
hodnota 

 
2,00 

Předpokl. 
měsíc/rok 
naplnění 

 
04/2024 

Plnění indikátoru, způsob stanovení a ověření hodnot 

V rámci projektu dojde k vytvoření dvou nových pracovních úvazků koordinátorů romské platformy. V 
rámci své činnosti budou koordinátoři spolupracovat s managementem a partnery projektu, s 
romskými a pro-romskými NNO, romskými představiteli na místní i krajské úrovni. Zároveň budou 
zodpovědní za administrativní zajištění chodu platformy, koordinaci mediální kampaně, finanční 
vedení platformy, realizaci vzdělávacích aktivit pro veřejnou správu včetně komunikace s veřejnou 
správou a koordinace aktivit napříč členskými organizacemi. 

 
Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na neexistenci pracovního místa před realizací 
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projektu. Cílová hodnota je stanovena jako součet nových pracovních míst vytvořených díky 
realizaci projektu a financovaných z rozpočtu projektu s tím, že jsou zahrnuta dvě místa koordinátora 
romské platformy s úvazky 2x 30 hodin/týden. 

 
Způsob ověření – výplatní lístky, pracovní smlouvy. 

 

Číslo výsledku 1 Výsledek 
programu 

Posílení inkluze a postavení Romů 

Indikátor výsledku Počet Romů dotčených opatřeními na posílení jejich postavení 

 
Jednotka 

 
počet 

Výchozí 
hodnota 

 
0,00 

Cílová 
hodnota 

 
120,00 

Předpokl. 
měsíc/rok 
naplnění 

 
04/2024 

Plnění indikátoru, způsob stanovení a ověření hodnot 

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena na 120 osob, které se hlásí k 
romské národnosti dotčených opatřeními realizovanými v rámci projektu. Počáteční hodnota je 
stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena na 120 osob, které se hlásí k romské národnosti 
dotčených opatřeními realizovanými v rámci projektu. Jedná se o účastníky workshopů pro veřejnou 
správu (2x3 workshopy po 15 lidech, z toho dohromady 10 osob hlásících se k romské národnosti), 
účastníky konference (předpokládaný počet 70 osob, z toho 30 osob hlásících se k romské 
národnosti), účastníky vzdělávacích kurzů (10 kurzů po 5 osobách hlásících se k romské  
národnosti) a účastníky romské platformy (30 osob hlásících se k romské národnosti) v rámci 
projektové aktivity č.3. 

Způsob ověření - účastníci workshopů, vzdělávacích kurzů a konference na základě prezenčních 
listin, participanti romské platformy na základě zápisu z jednání. 

 
 

5.4. Podporované výstupy programu 

Číslo výstupu 1.2 Výstup 
programu 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích 
procesech 

Indikátor 
programu 

Počet financovaných romských nebo proromských organizací 

 
Jednotka 

 
počet 

Výchozí 
hodnota 

 
0,00 

Cílová 
hodnota 

 
3,00 

Předpokl. 
měsíc/rok 
naplnění 

 
04/2024 

Plnění indikátoru, způsob stanovení a ověření hodnot 

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota a způsob stanovení je stanoven jako součet 
romských a proromských neziskových organizací finančně podpořených z grantu projektu: žadatel 
Integra a partneři projektu Dialog a Aktiva. 

 
Způsob ověření - smlouvy o partnerství/ Prohlášení o činnosti organizace. 

 

Číslo výstupu 1.2 Výstup 
programu 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích 
procesech 

Indikátor 
programu 

Počet romských platforem podpořených k participaci v politice na místní a 
regionální úrovni 
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Jednotka 

 
počet 

Výchozí 
hodnota 

 
0,00 

Cílová 
hodnota 

 
1,00 

Předpokl. 
měsíc/rok 
naplnění 

 
03/2022 

Plnění indikátoru, způsob stanovení a ověření hodnot 

Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na neexistenci platformy. Cílová hodnota odpovídá 
vytvořené romské platformě, která bude působit na území Jihočeského kraje a Statutárního města 
Plzně. 

 
Způsob ověření - smlouvy o partnerství. 
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Výstupy aktivit 

 

6. Aktivity projektu 

6.1. Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy 

Číslo aktivity 3 Název 
aktivity 

Založení a fungování regionální romské platformy 

Datum zahájení 01.01.2022 Datum ukončení 30.04.2024 

Popis aktivity Aktivita je zaměřena na založení a fungování regionální romské platformy složené z romských a pro-romských NNO a romských 
představitelů, která bude usilovat o nastavení účinné regionální a místní spolupráce mezi aktéry napříč Jihočeským a Plzeňským 
regionem. V projektu vzniknou 2 pracovní pozice koordinátorů romské platformy. 2 koordinátoři romské platformy (úvazek 30 hodin 
týdně) budou úzce spolupracovat s managementem projektu, partnery projektu a ostatními aktéry na místní i krajské úrovni. Platforma 
bude půdou pro diskusi o základních romských tématech mezi všemi důležitými aktéry a bude se rovněž podílet na monitoringu 
naplňování vládní Strategie romské integrace. Na téma naplňování Strategie romské integrace bude uspořádána konference. Aktivita 
je dále zaměřena na vypracování politických doporučení v oblasti integračních politik za účelem podpory regionální a místní integrace 
a zlepšení situace romské menšiny. Prohlubování vědomostí o Romech pro zaměstnance krajských a místních samospráv včetně (ale 
ne výlučně) pracovníků profesně se věnujících této problematice bude probíhat prostřednictvím workshopů. Součástí aktivity je také 
uspořádání celodenních kurzů na území Jihočeského a Plzeňského kraje zaměřených na posílení odborných znalostí a nutných 
dovedností romských lídrů tak, aby byli schopni se v problematice romské integrace lépe orientovat, angažovat a efektivně 
spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými organizacemi. 

 

Číslo aktivity 4 Název 
aktivity 

Vytváření dobrého obrazu Romů 

Datum zahájení 01.01.2022 Datum ukončení 30.04.2024 

Popis aktivity Aktivita spočívá v přípravě a realizaci kampaně na sociálních sítích, která vznikne na platformách (Instagram, Facebook, Twitter) 
partnera Dialog. Příspěvky budou zaměřeny na prezentaci dobrých příkladů s cílem zlepšit vnímání Romů českou majoritou. 
Interaktivní přístup k tvorbě příspěvků bude veřejnost nabádat k navázání komunikace prostřednictvím komentářové sekce, zapojením 
do kvízů atp. Kampaň bude probíhat po celou dobu trvání projektu, ale zejména se bude vázat na další projektové výstupy tak, aby 
efektivně upozorňovala na fungování regionální romské platformy. Na kampani se bude podílet externí PR manažer spolupracující s 
projektovým partnerem spolkem Dialog. S PR manažerem bude uzavřena smlouva, na základě níž připraví vizuály příspěvků včetně 
grafické úpravy a obsahu pro celý projekt. 
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Číslo 
aktivity 

3 Číslo 
výstupu 

1 Výstup Setkání platformy 

Popis Platforma složená z romských a proromských organizací občanské společnosti a zástupců Romů působících zejména na 
území Jihočeského a Plzeňského kraje uskuteční v rámci trvání projektu min. 12 setkání. Pozvání bude vždy adresováno 
též zástupcům měst a krajů včetně projektových partnerů (Magistrát města Plzeň a Jihočeský kraj). Setkání proběhnou 
za účelem navázání efektivní spolupráce, výměny dobré praxe a vypracování návrhů politických doporučení v oblasti 
integračních politik a jejich jednotlivých prvků. 

Související výstup 
programu 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Indikátor Jednotka Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet setkání platformy setkání 0,00 12,00 04/2024 viz Poznámka č. 1 Výstupy z jednání, prezenční listiny. 

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na neexistenci platformy. Cílová hodnota je 

stanovena jako součet setkání platformy, které budou uskutečněny. Cílová hodnota bude naplněna posledním setkáním 
platformy na konci projektu. 

 

Číslo 
aktivity 

3 Číslo 
výstupu 

2 Výstup Politická doporučení v oblasti integračních politik 

Popis Návrhy doporučení v oblasti integračních politik bude romská platforma vypracovávat v rámci projektu průběžně, 
předpokládá se zpracování min. 5 doporučení efektivních politik a opatření za účelem naplňování cílů Strategie romské 
integrace. Tato doporučení budou reagovat na aktuální změny a opatření na místní i regionální úrovni tak, aby navržená 
opatření přispěla k podpoře začleňování Romů do české společnosti. 

Související výstup 
programu 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 
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Indikátor Jednotka Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet vypracovaných 
politických doporučení v 
oblasti integrace Romů na 
místní a krajské úrovni 

počet 0,00 5,00 04/2022 viz Poznámka č. 1 Finální dokument s politickým 
doporučením schválený na setkání 
platformy 

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet politických doporučení, které budou 
vytvořeny. Cílová hodnota bude naplněna vytvořením 5 politických doporučení a jejich schválením na setkání platformy. 

 

Číslo 
aktivity 

3 Číslo 
výstupu 

3 Výstup Konference na téma naplňování Strategie romské integrace 

Popis Romská platforma uspořádá konferenci na téma naplňování Strategie romské integrace. Konference vznikne ve 
spolupráci se spolkem Integra a projektovými partnery. Pozvání obdrží významní představitelé regionu, zástupci Romů, 
regionální média a zástupci neziskových organizací. Z konference vznikne videozáznam, článek a výstupy na sociální 
sítě. Předpokládaný počet účastníků je 70 osob. 

Související výstup 
programu 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Indikátor Jednotka Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet účastníků počet 0,00 70,00 02/2024 viz Poznámka č. 1 Prezenční listiny, fotografie, 
videozáznam. 

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota 70 je stanovena jako počet účastníků konference. Cílová hodnota 
bude naplněna v únoru 2024. 

 

Číslo 
aktivity 

3 Číslo 
výstupu 

4 Výstup Workshopy pro veřejnou správu zaměřené na specifické rysy Romů 
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Popis Prohlubování vědomostí o Romech pro zaměstnance krajských a místních samospráv včetně (ale ne výlučně) pracovníků 
profesně se věnujících této problematice bude realizováno prostřednictvím 6 workshopů, které budou koncipované s 
důrazem na specifické rysy Romů a získání znalostí a kompetencí podporujících integraci Romů. Workshopy budou 
jednodenní a budou ukončeny krátkým testem sumarizujícím obsahovou náplň workshopu. Workshopy budou připraveny 
koordinátory romské platformy ve spolupráci s partnerem Dialog, Krajským úřadem Jihočeského kraje a Magistrátem 
města Plzeň. 3 workshopy proběhnou v Jihočeském kraji a 3 workshopy proběhnou na plzeňském magistrátu. 
Předpokládaný počet účastníků v rámci každého workshopu je 15 osob. 

Související výstup 
programu 

 

Indikátor Jednotka Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet uskutečněných 
jednodenních workshopů 

počet 0,00 6,00 12/2023 viz Poznámka č. 1 Prezenční listiny. 

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na neuskutečnění workshopů. Cílová hodnota je stanovena jako součet 
workshopů, které budou v projektu uskutečněny. 

 

Číslo 
aktivity 

3 Číslo 
výstupu 

5 Výstup Kurzy vedoucí ke zmocňování Romů a posilování jejich schopností při prosazování vlastních 
cílů 

Popis Dojde k uspořádání 10 celodenních kurzů na území Jihočeského a Plzeňského kraje zaměřených na posílení odborných 
znalostí a nutných dovedností Romů tak, aby byli schopni se v problematice romské integrace lépe orientovat, angažovat 
a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými organizacemi. Kurz se bude věnovat zvyšování 
kompetencí v oblasti politické, finanční a administrativní. 

Související výstup 
programu 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 
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Indikátor Jednotka Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet kurzů vedoucích k 
zmocňování Romů k účasti 
na rozhodovacích procesech 

počet 0,00 10,00 02/2024 viz Poznámka č. 1 Prezenční listiny 

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet kurzů. 

 

Číslo 
aktivity 

4 Číslo 
výstupu 

1 Výstup Kampaň na sociálních sítích 

Popis V rámci kampaně vznikne min. 30 příspěvků, které budou zveřejňovány na sociálních sítích partnera Dialog, a to napříč 
třemi informačními kanály – Instagram, Facebook, Twitter. Očekáváný dosah těchto příspěvků je stanoven na 100 000. 
Dle potřeb budou příspěvky podpořeny placenou propagací. 

Související výstup 
programu 

 

Indikátor Jednotka Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet příspěvků na 
sociálních sítích 

počet 0,00 30,00 04/2024 viz Poznámka č. 1 viz Poznámka č. 2 

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota 30 je stanovena jako celkový počet vytvořených příspěvků na 
sociálních kanálech partnera Dialog (vlastní i sdílené). 

Poznámka č. 2 Dosažení hodnoty indikátoru bude možné ověřit na základě statistik ze sociálních sítí Dialogu (Instagram, Facebook, 
Twitter). 

 

6.2. Publicita projektu a její výstupy 

Číslo aktivity 2 Název 
aktivity 

Publicita projektu 
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Datum zahájení 01.01.2022 Datum ukončení 30.04.2024 

Popis aktivity Publicita projektu bude zahrnovat: vytvoření webových stránek projektu (v rámci webových stránek organizace žadatele); slavnostní 
zahájení a ukončení projektu; zveřejnění příspěvků o realizaci aktivit projektu a jejich výstupů na webu a sociálních sítích – Facebook, 
Instagram, Twitter; vydání tiskové zprávy při zahájení a ukončení projektu, konference "Naplňování Strategie romské integrace" 

 

Výstupy publicity projektu 

Číslo 
aktivity 

2 Číslo 
výstupu 

1 Výstup Soubor povinných prvků publicity 

Popis 1. webové stránky projektu (záložka na webových stránkách žadatele) 

2. informační akce: slavnostní zahájení a slavnostní ukončení projektu 

3. tiskové zprávy: tisková zpráva o zahájení projektu, tisková zpráva o ukončení projektu 

4. průběžné příspěvky na webu a sociálních sítích o průběhu realizace projektu 

5. konference 

Související výstup 
programu 

 

Indikátor Jednotka Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet publicitních prvků Počet 0,00 5,00 04/2024 viz Poznámka č. 1 viz Poznámka č. 2 

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota 5 je stanovena jako součet realizovaných publicitních prvků. 

Poznámka č. 2 Webové stránky; tiskové zprávy zveřejněné na webových stránkách; příspěvky na sociálních sítích žadatele a parterů, 
fotografie z konference. 

 

6.3. Management projektu 

Číslo aktivity 1 Název aktivity Management projektu 

Datum zahájení 01.01.2022 Datum ukončení 30.04.2024 
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Popis aktivity Management projektu bude zajištěn v rámci 3 pracovních pozic: projektového manažera (0,5 úvazku), finančního manažera (0,25 
úvazku) a asistenta managementu (tato pozice nebude hrazena z rozpočtu). 

 
Projektový manažer bude zajišťovat koordinaci projektových aktivit a organizační stránky projektu včetně interní i externí 
komunikace. Bude také zodpovídat za dosažení plánovaného cíle projektu, naplnění výstupů a indikátorů. Na základě podkladů od 
projektových partnerů bude kompletovat věcnou část monitorovacích zpráv a připravovat podklady požadované 
Zprostředkovatelem programu. 

 
Finanční manažer bude koordinovat čerpání rozpočtu projektu, kompletovat finanční část monitorovací zprávy včetně žádostí o 
platbu. 

 
Asistent managementu bude chystat podklady pro projektového i finančního manažera a poskytovat komplexní administrativní 
podporu manažerskému týmu. 

Počet osob, které zajišťují management a jsou hrazeni 
z rozpočtu projektu 

2 z toho 
externistů 

0 

Počet osob, které zajišťují management a nejsou hrazeni 
z rozpočtu projektu 

1 z toho 
externistů 

0 

 

7. Věcný a časový harmonogram projektu 

Číslo a název 
aktivity/ období 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

1 - Management 
projektu 

         
X X X X X X X X X X 

2 - Publicita 
projektu 

         
X X X X X X X X X X 

3 - Založení a 
fungování 
regionální romské 

          
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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platformy                    

4 - Vytváření 
dobrého obrazu 
Romů 

          
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

8. Rozpočet a financování projektu 

8.1. DPH a její proplacení 

Vztah DPH k projektu 
Zahrnuji DPH do způsobilých výdajů/VAT is eligible in 
full amount 

Koeficient DPH přidělený FÚ 
 

8.2. Podrobný rozpočet projektu 

Kapitola Položka Jednotka Počet 
jednotek 

Jednotkové 
náklady 

Způsobilé 
výdaje(Kč) 

Typ 
výdaje 

Aktivity Poznámka 

Služby/Services Koordinátor 
romské 
platformy 

osobo/měsí 
c 

56,00 30 000,00 1 680 
000,00 

Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

3 2 koordinátoři - 30 
hod/týden. 

Služby/Services Občerstvení/ca 
tering/Refresh 
ment/catering 

Soubor 1,00 192 000,00 192 000,00 Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

3 viz Poznámka č. 1 

Služby/Services PR manažer Hodina 400,00 375,00 150 000,00 Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

4; 2 viz Poznámka č. 2 

Služby/Services Právní 
služby/Legal 
services 

Hodina 100,00 3 000,00 300 000,00 Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

3 viz Poznámka č. 3 
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Služby/Services Režijní 
výdaje/Overhe 
ads 

Měsíc 28,00 11 410,00 319 480,00 Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

3; 4; 2 viz Poznámka č. 4 

Cestovné/Travel 
Costs 

Jízdné - 
hromadná 
doprava v 
ČR/Fares - 
public 
transport in the 
Czech 
Republic 

Celek 1,00 70 000,00 70 000,00 Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

1; 3 viz Poznámka č. 5 

Management Finanční 
manažer/Finan 
cial manager 

osobo/měsí 
c 

28,00 7 000,00 196 000,00 Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

1 viz Poznámka č. 6 

Management Projektový 
manažer/Proje 
ct manager 

osobo/měsí 
c 

28,00 9 000,00 252 000,00 Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

1 viz Poznámka č. 7 

Management Režijní výdaje 
managementu/ 
Management 
overheads 

Měsíc 28,00 2 400,00 67 200,00 Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

1 viz Poznámka č. 8 

Publicita/Publicit 
y 

Soubor 
povinných 
prvků 
publicity/Set of 
mandatory 
publicity 

Soubor 1,00 375 000,00 375 000,00 Neinvestič 
ní/Non- 
investmen 
t 

2 viz Poznámka č. 9 
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Poznámka č. 1 10 kurzů pro romské lídry, 6 workshopů. 

Poznámka č. 2 Výdaje na projektového partnera spolek Dialog - na základě DPP - 400 hodin v projektu - 375 Kč/hod. 

Poznámka č. 3 Náklady na projektového partnera Aktiva - na základě DPP - 100 hodin v projektu - 3 000 Kč/hod. 

Poznámka č. 4 Položky: 

- Právní služby 

- PR manažer 

- Koordinátor romské platformy 

Poznámka č. 5 Jízdné pro management a romské koordinátory za účelem účasti na setkání platformy a ostatních projektových akcí - konference, 
workshopy, školení. 

 
Výpočet: 

140 jízd x 500 Kč 

2 koordinátoři platformy - 12 setkání platformy, 10 kurzů, 1 konference, 6 workshopů, 41 přípravné schůzky a jednání: 70 x 2 = 140 
jízd 

Poznámka č. 6 Finanční manažer - 0,25 úvazku po dobu trvání projektu (1.1.2022 - 30.4.2024) 

Poznámka č. 7 Projektový manažer - 0,5 úvazku po dobu trvání projektu (1.1.2022 - 30.4.2024) 

Poznámka č. 8 Položky: Projektový manažer a Finanční manažer 

Poznámka č. 9 1. webové stránky projektu (záložka na webových stránkách žadatele) - á 60 000 Kč 

2. informační akce: slavnostní zahájení a slavnostní ukončení projektu - zahájení á 50 000 Kč; ukončení 45 000 Kč 

3. tiskové zprávy: tisková zpráva o zahájení projektu, tisková zpráva o ukončení projektu - á 10 000 Kč 

4. průběžné příspěvky na webu a sociálních sítích o průběhu realizace projektu - á 80 000 Kč 

5. konference (pronájem konferenčního sálu á 60 000 Kč, catering á 70 000 Kč) 

8.3. Členění rozpočtu projektu 

Kapitola rozpočtu projektu 
Předpokl. výdaje za kapitolu 
rozpočtu (Kč) 

Předpokl. výdaje za kapitolu 
rozpočtu (EUR) 
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Služby/Services 2 641 480,00 101 595 

Cestovné/Travel Costs 70 000,00 2 692 

Stavební práce a dodávky/Construction Works and Supplies 0,00 0 

Management 515 200,00 19 815 

Publicita/Publicity 375 000,00 14 423 

Celkové způsobilé výdaje projektu 3 601 680,00 138 526 

- z toho partner Dialog 150 000,00 5 769 

- z toho partner Krajský úřad Jihočeského kraje 0,00 0 

- z toho partner Sdružení Aktiva 300 000,00 11 538 

- z toho partner Statutární město Plzeň 0,00 0 

8.4. Investiční majetek v projektu 

V projektu bude pořizován investiční majetek, jehož 
pořizovací cena vstupuje do rozpočtu projektu 

Ne/No 

Zdůvodnění  

8.5. Režijní náklady 

 

Režijní náklady jsou součástí rozpočtu projektu 

 

Ano/Yes 

 

Metoda kalkulace režijních nákladů 

Paušální sazba ve výši až 15 % 
přímých způsobilých výdajů na 
zaměstnance/Flat rate of up to 15 % 
of direct eligible staff costs 

8.6. Zajištění financování projektu 

Z finančních prostředků žadatele a projektových partnerů. Zároveň budeme žádat o zálohu ve výši 1 500 000,00 Kč. 

8.7. Zálohová platba 

Požadována zálohová 
platba 

Ano/Yes 

Výše požadované Kč % požadovaného Členění zálohy Záloha investiční (Kč) Záloha neinvestiční 
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zálohy 
 grantu   (Kč) 

1 500 000,00 41,64 0,00 1 500 000,00 

Zdůvodnění 
Velká část nákladů v projektu bude vynaložena v prvním roce konání, pro zajištění financování těchto výdajů nedisponuje 
žadatel dostatečnou výší vlastních prostředků. 

8.8. Příjmy generované projektem 

Projekt bude generovat příjmy Ne/No 

Popis tvorby příjmů  

Přehled příjmů V průběhu realizace projektu (Kč) V období udržitelnosti projektu (Kč) 

Předpokládaná výše ročních příjmů   

Předpokládaná výše ročních provozních nákladů   

Čistý příjem   
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9. Rizika projektu a jejich řízení 

Název rizika Naplnění cíle projektu 

Pravděpodobnost 
rizika 

1 - nízká /1 - 
very low 

Dopad 
rizika 

1 - malý/1 - 
very low 

Reakce 
na 
riziko 

Zmírnění/Mitigate 

 
 

Popis reakce na 
riziko 

Z personálních, organizačních či jiných těžko předvídatelných důvodů může 
dojít k narušení naplnění cíle projektu. Abychom takové situaci předešli, 
budeme jednou měsíčně pořádat projektovou poradu, které se zúčastní 
zástupci všech partnerů a zainteresovaných stran (online/offline). Zde 
budeme operativně řešit případné problémy, tak abychom předešli deviaci od 
projektového plánu. 

 
 

10. Udržitelnost projektu 

Rozsah udržitelnosti projektu spočívá zejména v míře úspěšnosti. Pokud se podaří Jihozápadní 
romskou platformu pro spolupráci účinně zapojit do participace na úrovni obcí a krajů, 
pravděpodobnost její dlouhodobé činnosti je vysoká. Dalším dlouhodobým benefitem nezávislým na 
míře úspěšnosti projektu je proškolení účastníků kurzů a workshopů a zvýšení know-how aktérů 
zapojených do činnosti platformy. 

 

11. Horizontální témata 

Boj proti diskriminaci 1-ano - částečně/yes - partially 

Popis plnění 
horizontálního 
tématu 

Boj proti předsudkům přes kampaň na sociálních sítích. 

Rovnost žen a mužů 1-ano - částečně/yes - partially 

Popis plnění 
horizontálního 
tématu 

Uplatňování principu rovnosti žen a mužů při zmocňování romské menšiny 
- aktivizace žen, budování jejich emancipace a nezávislosti. 

Začleňování a posílení postavení Romů 2-ano/yes 

Popis plnění 
horizontálního 
tématu 

Vytvoření romské platformy usilující o integraci a posilování postavení 
Romů v české společnosti. 

 

12. Zpracovatel žádosti 

Zpracovatel je žadatelem projektu. Tuto žádost zpracovala Anna Mikšovská, koordinátorka aktivit 
Spolku Integra. 

 

13. Doplňující informace 

 

 

14. Přílohy 

Seznam typů příloh: 

Logický rámec projektu 
Prohlášení o partnerství s českým subjektem - Statutární město Plzeň 
Identifikace vlastnické struktury žadatele 
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Prohlášení o partnerství s českým subjektem 
Prohlášení o činnosti organizace 
Čestné prohlášení 

 

15. Podpis 

 
 

Jméno a příjmení Datum Podpis 

   

   

   

   

   

 


