Děkovný dopis za spolupráci.
Asociace romských podnikatelů a spolků ČR včele s prezidentem Vladimírem Leškem a
viceprezidentem Jozefem Facunou a s členy asociace chceme z celého srdce moc
poděkovat za přízeň, ochotu a hlavně trpělivost, kterou s námi máte při řešení
nezaměstnanosti, moc si toho vážíme, protože bez vás bychom nemohli naplňovat
priority asociace, nemohli bychom podporovat lepší bydlení pro rodiny, které to
opravdu potřebují. Fotbalové kluby by se bez naší pomoci nemohli dále rozvíjet a
absolventi, které podporujeme na středních i vysokých školách by si nemohli splnit
sny.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Děkujeme za práci, kterou jste nám nabídli.

S pozdravem

Viceprezident Jozef Facuna

Prezident Leško Vladimír
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Vzhledem k tomu, že nejsme nositelé
projektu a naše práce není na projektech
závislá, tato výroční zpráva je jenom
informativní pro spolupracující subjekty.
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7. Další aktivity Asociace

1

13

1. ÚVOD

Asociace romských podnikatelů a spolků ČR, z.s.
Božkova 984/91, 702 00 Ostrava, IČO: 04711971, tel.: 608 100 351, e-mail: arps.cr@seznam.cz

Priotity asociace:
• Rozvoj a podnikání romských firem a spolků
• Řešení nezaměstnanosti
• Řešení bydlení
• Řešení vzdělání
• Bezpečnost
• Zlepšení pohledu majority na minoritu

Cíle asociace:
• Získávání veřejných zakázek pro romské firmy
• Spolupráce s úřadem práce, zaměstnávat těžko umístitelné na trhu práce
• Pomoc rodinám, aby nežily s dětmi na ubytovnách
• Komunikace a spolupráce s ministerstvem školství a spolky, které se zabývají
rovnoprávností k přístupu ve vzdělání
• Spolupráce s městskou i státní policií a organizacemi s prevencí kriminality
• Zaměstnanost Romů, automaticky bude lepší bydlení a větší příležitost
ke vzdělání.
Spolupráce s neziskovými organizacemi (volnočasové aktivity dětí)

Firmy, které se stanou nebo jsou členy asociace jsou prověřeny a schváleny valnou
hromadou asociace. Reference u těchto firem jsou samozřejmostí, minimálně je
požadována bezdlužnost. Jedná se o společnosti, které zaměstnávají pracovníky z úřadu
práce a těžko umístitelné na trhu práce. Firmy které budou zaměstnávány na zakázkách
pod záštitou asociace se budou podílet na prioritách asociace. Některé členské firmy jsou
držitelé školení K03 a B02.
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Proč vznikla Asociace:
Aby romské kvalifikované a prověřené firmy měly stejnou šanci se podílet na
veřejných zakázkách a byly tak zapojeny na trhu práce. Romové musí mít stejné
šance na zaměstnání jako většinová populace.
Okamžitý výsledek z přidělených zakázek je takový, že když zaměstnáváme členy
asociace, a to firmy, tak vidíme na jejich zaměstnancích pozitivní výsledek, a to tím,
že když si zaměstnanec slušně vydělá, nemusí pracovat na černo, nemusí se obávat
toho, že ho zaměstnavatel nezaplatí atd. Prvořadé pro zaměstnance, kteří bydlí na
ubytovně je, že chtějí mít lepší a důstojné bydlení. Když nebydlí na ubytovně, mají
větší motivaci zapojovat se do pracovního procesu. V návaznosti na to řeší vzdělání
svých dětí, což je pro nás Romy prioritou číslo jedna.
Automaticky, když má Rom důstojné bydlení, tak sám od sebe chce, aby pohled
majority na minoritu byl jiný.
Velmi moc děkujeme firmám, které nám dávají příležitost se podílet na jejich
zakázkách. Zároveň žádáme obce, města, státní podniky a firmy o spolupráci s naši
Asociaci.
Možná si ani neuvědomujete, když nám dáte práci, jak romským rodinám pomáháte
lépe žít.

Prezident Leško Vladimír

Viceprezident Jozef Facuna

email: arps.cr@seznam.cz
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2. ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI

ZPRÁVA
Dát Asociaci práci znamená pro nás hodně, možná si to ani neuvědomujete:
1. Snížíme nezaměstnanost, tím že zaměstnáme lidi z Úřadu práce

Asociace Romských podnikatelů a spolků ČR za účasti dalších dvou romských asociací, a to
Celostátní asociace Romů ČR a Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků
a podnikatelů ČR, vyvolala dne 26.1.2017 jednání na úřadu vlády ČR, místo Strakova
akademie, kde byli přítomni:

2. Když lidé pracují a vydělávají, mají potřebu mít důstojnějšího bydlení (ne na ubytovně)
3. Když lidí důstojně bydlí, tak sami chápou, že je nutné, aby se děti vzdělávaly

Mgr. Martina Štěpánková náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva, ÚVČR
Mgr. Radek Jiránek

ředitel Odboru pro sociální začleňování, ÚVČR

4. Dát práci členům asociace (firmám) neznamená, že si finančně polepší, ale chtějí
automaticky, aby se pohled majority na minoritu zlepšil .

Martin Martínek, M.A.

vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské

5. Rómové nechtějí být závislí na sociálních dávkách, protože z dávek se nedá vyžít. Většina
je na hranici chudoby.

Mgr. Milan Feranec

náměstek ministra dopravy

Ing. Pavel Surý

generální ředitel SŽDC

6. Asociace se maximálně snaží aby mladí a zdraví lidé měli práci a nebyli diskriminování na
trhu práce.

Bc. Jiří Svoboda

náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost drah SŽDC

JUDr. Marcel Baťha

vrchní ředitel úseku generálního ředitele

I my Rómové jsme občané tohoto státu a máme právo volit a taky nás zajímá politická
situace v ČR.

Vladimír Leško

prezident Asociace romských podnikatelů a spolků ČR

Vladimír Galbavý

předseda Celostátní asociace Romů ČR

Marcel Ščuka

předseda Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských

Asociace romských podnikatelů a spolků ČR vyzývala romy k prezidentským volbám
2018 formou informativní spotu na sociálních sítí. Spot byl na sociálních sítí umístěn
24.1.2018 , kde měl za necelé 2 dny 23 200 zhlédnutí. Spot byl vytvořen na téma
„pojďme volit”a ne na téma „koho volit”.

menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny

spolků a podnikatelů v ČR, z. s.
Ing. Zdeněk Chrdle

generální ředitel AŽD Praha

Cílem jednání bylo projednat možnosti zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s ohledem na možnosti dané § 37 Podmínky
účasti v zadávacím řízení, který v odst. 1 písm. d) umožňuje stanovit „zvláštní podmínky plnění
veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí,
sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky.
Zástupci všech asociací na jednání prezentovali své úsilí zaměstnávat osoby, které jsou
dlouhodobě nezaměstnané, ovšem k úspěšnému soutěžení veřejných zakázek je nutné
zohledňovat tento sociální aspekt při jejich zadávání. Stát je tady od toho, aby nastavil pravidla a
ukázal, jak je možné zadávatVZ tak, aby byly prospěšné i pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.
Závěr jednání: Náměstek ministra dopravy v této souvislosti uvedl, že v rámci resortu dopravy,
konkrétně SŽDC, jsou určité profese, po kterých je značná poptávka. Současně ujistil přítomné, že
je možné začlenit romské firmy (pokud tam již nejsou) do seznamu firem, u kterých se běžně
poptávají některé konkrétní práce.

O všech aktivitách Asociace se dozvíte na našich internetových stránkách
www.asociace-romskych-podnikatelu-aspolku-cr.cz
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Poté bylo vyvolané jednání na ČD Telematika, ČD, SŽDC, ŘSD atd., kde jsme projednávali, aby nás
tyto podniky zařadili do poptávacího řízení zakázek malého rozsahu.
4

2. NEZAMĚSTNANOST
Ze všech těchto jednání za rok 2017 nás poptávali a zakázky k realizaci nám poskytli tyto
subjekty:

3. Asociace spolupracovala s Awen Amenca a asociací romských rodičů na akci k 10. výročí
rozsudku DH a ostatní verzus Česká republika, kdy Evropský soud pro lidská práva odsoudil
Českou republiku za nadměrné umisťování romských dětí do speciálních škol.

ŘSD – úklidové práce
SŽDC – úklidové a pomocné práce, rekonstrukce budov, bourací a demoliční práce
České dráhy – opravné práce, bourací a demoliční práce, sekání trávy
AŽD Praha – výkopové práce, optimalizace kabelových tras

V rámci 10. výročí jsem měl jako spoluorganizátor a prezident asociace proslov, kde jsem
nabádal neziskové organizace, které se zabývají romskou problematikou, aby nebrali jen
dotace, abychom o jejich práci byli obeznámeni, aby to nedělali o nás bez nás. Taky jako
prezident asociace jsem obeznámil přítomné, cca 2000 Romů, kteří se zúčastnili meetingu na
podporu vzdělání.

Vzhledem k tomu, že měla Asociace v roce 2017 vysoký počet jednání, jak je v úvodu psané, práci
nám nabídli jednom tyto 4 subjekty, tímto jim moc děkujeme a můžeme naplňovat cíle asociace.

O aktivitách tzv. samozvanců, kteří si říkají romští představitelé a kteří údajně řeší
problematiku Romů v Ostravě. Tito lidé si řeší pouze své podnikatelské zájmy, jejich aktivity
jsou jen v jejich prospěch, jedná se o Miroslava Holuba, Josefa Stojku atd.

V dnešní době se pořád častěji potkáváme s tím, že romské firmy dělají na státních zakázkách, které
jsou dotovány i z fondů EU, fakturačně za 80,- Kč/hod. Tímto zavedeným systémem vzniká to, že
pro firmy je nejvýhodnější zaměstnávat lidi na černo, neodvádí tak sociální a zdravotní pojištění a
vzniká únik financí ze státního rozpočtu.
Proto naše asociace chce tomuto systému zamezit a tvrdě proti tomu bojuje ve spolupráci
s úřadem práce, cizineckou policii a dalšími institucemi.

Jaroslav Zavadil, poslanec PČR
Vladimír Leško, prezident Asociace romských podnikatelů a spolků ČR
Ing. Pavel Surý, generální ředitel SŽDC

4. Podpora žáků do prvních tříd (školní potřeby, atd.)

5. Ve spolupráci s Armádou spásy zajišťujeme nábytek a domácí potřeby
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6. DALŠÍ AKTIVITY ASOCIACE
Asociace se snaží zlepšit vztahy mezi Romy a majoritní společnosti, a to tím, že se podílí na
kulturních i volnočasových aktivitách a zároveň některé sponzoruje. Sponzoři jsou členové
Asociace.

1. Asociace poskytla sponzorské dary na fotbalové turnaje (pronájem hřiště, cestovné, nákup
dresů) pro MONGAGUA OSTRAVA, jedná se o dětské romské mužstvo z ghett. Na jeden z mála
turnajů nás přišel podpořit a předat cenu bývalý český fotbalový reprezentant Václav
Svěrkoš.

3. BYDLENÍ
Jedním z hlavních pilířů Asociace romských podnikatelů a spolků ČR je bydlení.
Tento problém je prioritou pro spousty rodin, v problematice bydlení se řeší ve vysoké míře
diskriminace. Základem práce s rodinou je bydlení.
Asociace se snaží přetvářet ubytovací zařízení na nájemní bydlení, díky spolupráci s majiteli
ubytoven. Majitelům jsou vysvětleny výhody nájemního bydlení a díky tomu vytváří rodinám
v nouzi lepší bytové podmínky s klasickou nájemní smlouvou.
Základem řešení problematiky bydlení je spolupráce s různými institucemi např. OSPOD,
zástupci města a obcí, majitelé domů. V roce 2017 poskytla asociace nájemní bydlení 35ti
rodinám. 26 rodin z tohoto počtu bydlelo v ubytovacích zařízeních. Spolu s nájemním
bydlením se rodina zavazuje plnit spolu s asociací podmínky sociálně doprovodného
programu, ve kterém asociace pracuje s rodinou na řešení problémů nezaměstnanosti,
vzdělávání dětí , prevenci kriminality a dluhové problematiky.

2. Den dětí v Ostravě Porubě, kde asociace pronajala nafukovací hrady, trampolíny, zajistila
projížďky na koních, občerstvení a dárky.
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4. VZDĚLÁNÍ

5. BEZPEČNOST

Spolu s asociací Awen Amenca a asociací romských rodičů, předáváme informace rodičům tak,
aby se na základě těchto informací dokázali rozhodnout pro kvalitní základní a předškolní
vzdělání.

Asociace romských podnikatelů a spolků ČR se přímo podílí spolu s ostatními obyvateli města
na řešení problémů.

Zároveň jim poskytujeme motivaci a podporu v překonávání různých překážek, kterým čelí
u zápisů stejně, jako v průběhu jejich vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.

Zdůrazňujeme, že cílem není zvýhodňování menšiny.

Asociace romských podnikatelů a spolků ČR poskytuje možnost studentům vykonávat studijní
praxe uvnitř asociace.

Z důvodu toho, že v Ostravě je velký nárůst drogově závislých je naše práce o to těžší, ale za rok
2017 můžeme s radosti obeznámit, že jsme byli nápomocni k dopadení drogových dilerů a
kriminálních delikventů.

Asociace finančně podpořila zaplacením stipendia několika studentům středních a vysokých
škol.

Asistovali jsme při různých akcích, které uspořádala obec nebo město (Den dětí, akce
primátora města Ostravy atd.)

Asociace tento rok organizačně podpořila akci k rozsudku DH a ostatní verzus Česká republika,
kdy Evropský soud pro lidská práva odsoudil Českou republiku za nadměrné umisťování
romských dětí do speciálních škol. K příležitosti 10. výročí tohoto rozsudku se organizoval
meeting, na kterém projevilo 2000 romských rodičů zájem o vzdělání svých dětí a žádali vládu
o boj proti segregaci ve školství.

Z některých bývalých zaměstnanců prevence kriminality se stali zaměstnanci městské policie
a policie ČR.

Asociace zajišťuje studentům středních a vysokých škol stáže v obcích a v ověřených
organizacích po celé ČR.

Podílíme se na bezpečnosti pořádku v ulicích města a obcích, jsme jedna z mála v republice,
kterou zaměstnávají obce města Ostravy, nejsme závislí na dotacích, jako jiní asistenti
prevence kriminality. Jsme v úzkém kontaktu s městskou a statní policii i s protidrogovou
složkou.
Naše prevence je založena na autoritách našich zaměstnanců, nechceme jen být viděni
v ulicích, ale chceme aby byly viděny výsledky naší práce.
Po jednání se starostmi a zástupci policie, jejich vyjádření je, že jsou s naší práci maximálně
spokojeni, jsme přínosem pro město Ostravu.
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