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I. INFORMACE O PROJEKTU



KOALICE NEVIDITELNÁ SÍLA

CO JE CÍLEM

➢ Posílení postavení žen v místních 

komunitách.

➢ Zvyšování povědomí - pořádání veřejných 

akcí, výstava fotografií, vyprávění příběhů.

➢ Zvyšování povědomí prostřednictvím médií.

➢ Mainstreaming, propojení a prosazení 

opatření.

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

➢ Boj proti antigypsyismu, xenofobii a 

rasismu, odstranění předsudků vůči 

marginalizovaným skupinám žen a posílení 

postavení romských a migrujících žen.



NAŠE VIZE

„Jako členské organizace ČŽL (SIMI a Manushe/Slovo 21) jsme 
dlouho řešily, že ženy znevýhodněných skupin, jako jsou Romky a 
migrantky, nejsou moc vidět a slyšet ani mezi ženami v rámci 
feministického hnutí. Takže jsme hledali příležitosti, jak více 
pozvednout témata těchto žen.(…) Jedním z cílů projektu bylo 
zapojit Romky a migrantky do pracovních skupin v rámci ČŽL, které 
mají svá témata, např. porodnictví, násilí na ženách nebo ženy a 
ekonomika a právě tam se snažíme vnášet pohledy a perspektivy 
těchto žen - migrantek a Romek,“

Eva Čech Valentová, koordinátorka projektu za SIMI



NAŠE MOTIVACE

❏ Koalice organizací vznikla na podzim v roce 2019 s vizí zlepšit život žen ze 

znevýhodněných komunit v Česku.

❏ Kvůli mnohonásobnému znevýhodnění, diskriminaci a neviditelnosti romských žen a 

migrantek v České republice a ve veřejném životě obecně, jsou zapotřebí cílená 

opatření, která pomohou tyto nerovnosti zmírnit, a která citlivým způsobem zlepší 

povědomí široké veřejnosti.

❏ K dosažení těchto cílů vytváříme koalici nevládních organizací, která se zaměří na 

prosazování témat týkajících se znevýhodněných skupin žen na všech úrovních a na 

posílení vzájemné solidarity.



NAŠE MOTIVACE

Česká ženská lobby (ČŽL)

➢ Je sdružení 37 organizací.
➢ Posláním je přijmout skutečné 

problémy, jimž ženy čelí, a 

povýšit je na politickou úroveň, 
stejně jako zlepšit situaci žen ve 

společnosti.
➢ ČŽL prosazují práva všech dívek 

a žen žijících v Česku, včetně 

práv žen z marginalizovaných 
skupin. CWL spojuje ženské 

nevládní organizace již více než 
10 let.

SIMI
➢ Sdružení pro integraci a migraci 

(SIMI)
➢ organizace hájící lidská práva 

migrantů a migrantek již více než 25 
let.

➢ Poskytuje bezplatné právní, sociální 
a psychosociální poradenství 
přibližně 1 500 osobám a rodinám 
ve znevýhodněných situacích.

➢ Realizuje různé  advokační, 
vzdělávací a osvětové aktivity.

➢ Spolupracuje s veřejností na rozvoji 
tolerance, boje proti xenofobii a 
rasismu.

Manushe

➢ Skupina romských žen
➢ Působí pod záštitou nevládní 

organizace Slovo 21 od roku 2000. 
➢ Zaměřuje se na podporu vzdělanosti, 

nezávislosti a sebevědomí žen, které 
dokážou vyjádřit své potřeby. 

➢ Má více než 200 členek na více než 
20 místech v České republice.

➢ Roma Spirit Award (2014)
➢ V roce 2013 její členky iniciovaly 

novou platformu nazvanou Jileha (By 
Heart) - místní ženské skupiny, které 
se zaměřují na ochranu práv žen, 
budování sebeúcty a pořádání 
různých akcí na podporu rovnosti 
žen a mužů.



II. Informace o realizovaných aktivitách a 
jejich dlouhodobém dopadu 



Projekt v číslech

Kvantifikovatelné ukazatele aktivit

❏ 3 spolupracující organizace v 

rámci oborové sítě ČŽL

❏ 15 interdisciplinárních schůzek

❏ 12 advokačních schůzek

❏ 7 nově navázaných spoluprací

❏ 1 společná zpráva

❏ 6 veřejných akcí a debat

❏ 4 společné články

❏ 30 mediálních výstupů



Projekt v číslech

Kvantifikovaná podpora cílové 

skupiny

❏ 148 + angažovaných romských žen

❏ 34 + zapojených migrantek

❏ 112 podpořených romských žen a 

migrantek v jednotlivých kurzech

❏ 30 místních koordinátorek 

Manushe



Změna situace cílové skupiny
Přispění k tématu díky 
realizovaným aktivitám

❏ Dosažení projednání odškodnění 
nedobrovolně sterilizovaných
romských žen Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu

❏ Zahrnutí vícenásobně 
znevýhodněných skupin žen do 
opatření Vládní strategie pro rovnost 
žen a mužů 2021+ 

❏ Projednání navržených doporučení 
vládou v návaznosti na zkušenosti s 
pandemií



Ženy, jídlo, zpěv aneb ženský piknik 
na Kotlasce, 2020

AKCE V PROJEKTU

Workshop 
storytellingu

Storytelling 
migrantek na 

festivalu WeMind

https://czlobby.cz/cs/zpravy/konference-spolecne-bez-nasili
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00211/zeny-jidlo-zpev-aneb-zensky-piknik-na-kotlasce
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00211/zeny-jidlo-zpev-aneb-zensky-piknik-na-kotlasce


HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU

Moje tělo, moje rozhodnutí

/link zde/

Čajovna SIMI: Jak ušetřit a být IN

/link zde/

Příběh Zulfiye

/link zde/

Příběh Natalia

/link zde/

Příběh Busry

/link zde/

Veřejné debaty Blog bez vrásek

Jak Romky a migrantky zvládaly 
karanténu? /link zde/

https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00227/online-debata-moje-telo-moje-rozhodnuti
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00227/online-debata-moje-telo-moje-rozhodnuti
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00224/jak-usetrit-a-byt-in
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00224/jak-usetrit-a-byt-in
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00209/pribeh-pani-zulfiye
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00209/pribeh-pani-zulfiye
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00171/zazit-mesto-jinak-podle-natalie-z-ukrajiny
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00171/zazit-mesto-jinak-podle-natalie-z-ukrajiny
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00171/zazit-mesto-jinak-podle-natalie-z-ukrajiny
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00171/zazit-mesto-jinak-podle-natalie-z-ukrajiny
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00165/pribeh-zahranicni-studentka-busry-z-turecka
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00165/pribeh-zahranicni-studentka-busry-z-turecka
https://www.youtube.com/watch?v=SFXthxZPaUI&t=20s


Poslechněte si: My a oni 8. 8. 2020 

Délka audia 15:00

Co spojuje migrantky a Romky? Měly 
podobné problémy a pocity během 
korona krize? Uslyšíte část on-line 
debaty, kterou v rámci projektu 
Neviditelná síla moderovala Goranka 
Oljača.

/link zde/

Výstava Ženy bez hranic 
zprostředkovává příběhy žen 
formou komiksu 

/link zde/

VÝSTUPY PROJEKTU

Členky romské ženské skupiny 
Manushe svou„Neviditelnou 

sílu“přenesly do dvanácti 
fotografií, které nafotil a 

upravil fotograf Tomáš Vrána.

https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00214/vystava-zeny-bez-hranic-zprostredkovava-pribehy-zen-formou-komiksu
https://region.rozhlas.cz/poslechnete-si-my-a-oni-8-8-2020-8268228
https://region.rozhlas.cz/poslechnete-si-my-a-oni-8-8-2020-8268228
https://bezvrasek.migrace.com/cs/clanky/00214/vystava-zeny-bez-hranic-zprostredkovava-pribehy-zen-formou-komiksu


III.INFORMACE O CÍLOVÝCH SKUPINÁCH A 
JEJICH ZPĚTNÁ VAZBA



„Na mé práci mě těší, že se mohu setkávat se ženami, kterým 

se během jejich působení v ženské skupině zvýšilo 

sebevědomí, ostatně na toto téma se realizoval nejeden 

projekt, ale musím říct, že ne každá romská žena byla 

zpočátku nesebevědomá. Na Romky se musíte dívat 

otevřenýma očima a nesrovnávat, protože vedle žen, které 

mají nízké sebevědomí a pocházejí ze sociálně vyloučené 

rodiny, jsou tu ženy, které jsou vzdělané a sebevědomí mohou 

rozdávat plnými hrstmi.“

Claudie, koordinátorka ženské romské skupiny Manushe.



„Tyto ženy mají svoji vnitřní sílu, která není vidět, názory a 
problémy, které nejsou slyšet. Romské ženy mají zájem o to 
se sebepoznávat. Často nemají vhodné podmínky k tomu, 
aby se mohly vyjádřit, nebo nemají na to sebevědomí. 
Snažíme se o to, dodat jim podporu, ujistit je o tom, že se 
projevit můžou. Vlastně si většinou málo věří. Společnost 
často jak Romkám, tak migrantkám nedá možnost se 
vyjádřit, aniž by je kritizovala.“

Sabina, koordinátorka veřejných akcí za Manushe / Slovo 
21 



SWOT ANALÝZA: SILNÉ STRÁNKY A PŘÍLEŽITOSTI
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DÁRCI

➢ EVZ   CELKOVÁ ČÁSTKA: 57.959 EUR   DOBA FINANCOVÁNÍ: 09/2019 - 03/2021

➢ USA CELKOVÁ ČÁSTKA: 8.560 USD  DOBA FINANCOVÁNÍ: 02/2020 - 06/2021

➢ GB  CELKOVÁ ČÁSTKA: 282.300 CZK    DOBA FINANCOVÁNÍ: 12/2020 - 03/2021


