JARO 2018

Romský zpravodaj RUnO
občasník komunitní práce v Ústí nad Orlicí

CO JE TO RUnO?

Účelem tohoto zpravodaje je informovat romskou komunitu o dění v Ústí nad Orlicí, kde žije romská menšina.
RUnO, je zkratka Romové Ústí nad Orlicí.
Zpravodaj bude vycházet několikrát za rok a bude přinášet různé informace, zajímavosti, rozhovory a změny, které
se týkají romské komunity.
RUnO, vzniká v rámci projektu Komunitní práce v Ústí nad Orlicí, kterou provozuje nezisková společnost
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Mnozí z vás nás se s naší službou mohli setkat, kdy zde pracoval pan Martin Vařejčko, Adéla Voclová, či Yveta
Chmelíková.
V tuto dobu pro vás pracuje jako sociální pracovnice Daniela Hudousková a komunitní pracovník Martin Saifrt.

SETKÁNÍ LÍDRŮ SE SOCIÁLNÍM ODBOREM
23. 1. 2018 se konala další platforma s pracovníky Sociálního odboru města Ústí nad Orlicí. Na schůzi se přítomní
MĚSTA
lídři mohli
dozvědět zajímavé informace od paní vedoucí Mgr. Ivany Nečekalové, paní Vašinové, paní Vojtíškové
a pana Lukese. Paní Nečekalová informovala přítomné o činnosti odboru, paní Vašinová a Vojtíšková přítomným
sdělili, že mohou pomoci klientům s vyplněním různých dokumentů a poskytnout také základní poradentství
v oblastech, jako jsou např.: bydlení, zaměstnání či financí. Pan Lukes přítomné představil s agendou OSPOD, kdy
musí zasahovat a jak předcházet soudním řízením, které mohou vyvrcholit odebráním dětí z péče rodičů do
ústavní péče. Pan Lukes přítomné lídry seznámil s činností pracovní skupiny prevence kriminality, která se také
týká asistentů prevence kriminality (Ernest Bandy a Štefan Šarközy). Lídrům bylo připomenuto, že je potřeba aby
děti chodily řádně do školy a nezanedbávaly tak školní docházku. Po té pracovníci odboru s lídry hovořili o
možnostech zájmových kroužků a táborů, které pořádá OSPOD. Ten také tyto kroužky a tábory financuje a
vybírá děti, které s odborem spolupracují. Letošní tábor se bude věnovat tématu kyberšikany.

VELIKONOČNÍ BESÍDKA
29. 3. Ve čtvrtek od 14:00 proběhne na ulici J. K. TYLA další komunitní akce na téma
VELIKONOCE. Budeme plést pomlázky, barvit vajíčka a soutěžit o menší ceny.
Tuto akci budou spolupořádat lídři za jednotlivé lokality s dalšími institucemi. Budeme vybírat
50,- za každé dítě. Z této částky se nakoupí balíčky, které na akci děti dostanou. Peníze
budeme vybírat s lídry v týdnu od 12. – 16. března, každý kdo zaplatí, podepíše dokument o
zaplacení.
Rodiče, kteří nezaplatí, balíček nedostanou.

UKLIĎME ČESKO 2018

14. 4. V sobotu proběhne v rámci celorepublikové akce úklid města Ústí nad Orlicí. Po
domluvě s lídry a vedoucím odboru města, jsme se domluvili, že společně uklidíme
lokalitu okolo řeky Třebovky. Pozvání na tuto akci dostanete od lídrů z vaší lokality. Této
akce se budou účastnit zástupci města.
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Seznamte se s LÍDRY
Kdo to je LÍDR
Lídr je člověk, který bydlí ve vaší lokalitě a má chuť se aktivně zapojit do řešení místních problémů. V tuto chvíli
máme na území Ústí nad Orlicí 5 lídrů, kteří bydlí ve vašem okolí a znáte je minimálně jako sousedy.

Pokračujeme s rozhovory se zbylými lídry, kteří také pracují jak ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

ERNEST BANDY – J. K. TYLA

ŠTEFAN ŠARKÖZY- KERHARTICE

Jak vnímáte romskou komunitu v Ústí nad Orlicí?

Jak vnímáte romskou komunitu v Ústí nad Orlicí?

Naší komunitu vidím dobře, zlepšují se podmínky, oproti
jiným městům. Máme lepší možnost se domluvit a
společně zlepšit pohled na nás Romy.

Situace se v našem městě mění k lepšímu. Je důležité si
uvědomit, že pokud se jako Romové budeme chovat
slušně k našemu okolí, tak nás budou gádžové brát lépe.

Co Vás štve?

Co Vás štve?

Zásadní problémy nevidím, jen mi je líto, když někteří
vybydlí byty a neplatí nájmy. Město nás pak všechny hází
do jednoho pytle a je těžké vysvětlit, že takoví nejsme
všichni.

Zásadní problémy také nevidím, ale někdy si říkám, že
bychom jako Romové měli lépe mezi sebou vycházet a
ukázat tak lidem, že jsme plnohodnotní občané města Ústí
nad Orlicí

Co, případně jak byste to chtěl změnit?

Co, případně jak byste to chtěl změnit?

Díky
spolupráci
s SKP-CENTRUM,
můžeme
lépe
komunikovat s úřady, vysvětlit si tak problémy, které se
dlouhodobě neřešily a dát tak najevo, že nechceme být
páté kolo u vozu. Je důležité se aktivně účastnit různých
jednání v našem městě, protože zde taky bydlíme a
spousta věcí se nás týká.

Myslím si, že je důležité se společně scházet, tvořit pro naše
děti různé soutěže a hry. Díky tomu si můžeme rodičové
popovídat o problémech v našem městě. Nikdo nikoho do
ničeho nenutí, ale pokud se nebudeme aktivně podílet na
dění v našem městě, tak se nic nezmění a všechny nás
budou házet do stejného pytle a to si z nás přeci nepřeje
nikdo.

Co dělají ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY (APK)?
Asistenti prevence kriminality pracují pod městskou policií
města. Jejich činností je předcházet problémům s místní
Romskou populací a většinovou společností. Asistenti se
snaží problémy řešit s místními a předejít tomu aby se
problémy Romů věnovala policie. Je tedy důležité si
uvědomit, že asistenti nejsou tzv. bonzáci, kteří vše hlásí
policii, ale právě naopak. Snaží se lidem vysvětlit, že jejich
chování může být problémové a pokud takhle budou
pokračovat dál, budou mít problémy. Jde tedy o
předcházení problémům.
-

Asistenti obchází jednotlivé lokality a řeší
s místními Romy problémy.
Kontrolují chatové oblasti.
Hlídají hřbitovy.
Hlídají na přechodech u škol.
Poradí a pomůžou, pokud mají lidé zájem.
Nežalují, ale snaží se problémy vyřešit bez účasti
policie a úřadů.
Asistenti prevence kriminality jsou také v České Třebové
a Vysokém Mýtě. V České republice jsou APK ve většině
měst, kde bydlí romská komunita.
Kontaktujte nás:
733616812 - Štefan Šarközy| 733616813 – Ernest Bandy

NOVINY PRO VÁS TVOŘÍ
KOMUNITNÍ PRACOVNÍK
Martin Saifrt

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

martin.saifrt@skp-centrum.cz

daniela.hudouskova@skp-centrum.cz

608 842 803

774 584 822

Bc. Daniela Hudousková

SKP-CENTRUM.CZ
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