TISKOVÁ ZPRÁVA

Velvyslance zaujalo, jak Romové pomáhají Romům na severu Čech
20. 10. 2011, Praha

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
Britská velvyslankyně Sian MacLeod a francouzský velvyslanec Pierre Lévy se 19. října
v Děčíně setkali s romskými pracovníky neziskové organizace Sdružení pro probaci a
mediaci v justici, o.s. (SPJ) a se zástupci státní správy a místní samosprávy.
Šest děčínských Romů na setkání hovořilo o své nesnadné práci romských mentorů, kteří mají za úkol
motivovat romské klienty Probační a mediační služby ČR (PMS ČR), aby splnili podmínky uloženého
alternativního trestu. Přispívají tak k tomu, aby se nezvyšovaly počty vězňů v již beztak přeplněných
věznicích (a náklady státu na jejich „pobyt“). Jsou to vyškolení laici, kteří díky své znalosti lokální
komunity a kulturní blízkosti dokážou např. nalézt klienta, který nereaguje na úřední obsílky, a
vysvětlit mu, co se od něj požaduje i co mu hrozí.
Oba velvyslanci se také setkali s představiteli města Děčín, PMS ČR a odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR, aby s nimi hovořili o aktuální situaci v problémových lokalitách.
„Leží nám na srdci prospěch Romů v České republice. A Romové potřebují vidět příklad a vzor.
Většina Romů v Děčíně mě zná, vědí, že to, co říkám, tak i žiju. Proto má moje slovo váhu pro ně i pro
jejich děti a rodiny,“ řekl o své činnosti mentora René Ferko.
Právě přístup města Děčín k řešení situace ve vyloučené lokalitě Boletice by mohl podle předsedkyně
SPJ Dagmar Doubravové posloužit jako příklad možného řešení situace na Šluknovsku: „Úzce zde
spolupracuje městská samospráva, městská policie, středisko PMS a SPJ, působí zde romští mentoři a
romští asistenti prevence kriminality, funguje nízkoprahové centrum. Díky tomuto společnému úsilí,
které propojuje represi s prevencí, se z Boletic zvolna stává dobrá adresa,“ řekla Doubravová.
Pro více informací kontaktujte: Marek Demner, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.,
+420 296 180 297, +420 739 470 408, demner@spj.cz
O službě Mentor
SPJ zavedlo v České republice službu romský mentoring již před sedmi lety. Od té doby vyškolilo přes
100 romských mentorů, kteří pracovali s více než 1000 klienty ve 27 městech 9 krajů ČR s úspěšností
50-60%. Do konce roku 2011 plánuje SPJ vyškolit minimálně dalších 20 romských mentorů a přispět
tak k zlepšení situace na Šluknovsku i v dalších lokalitách.
SPJ má dlouhodobou podporu ze strany PMS ČR a Ministerstva vnitra ČR, které romský mentoring
zařadilo do svého programu prevence kriminality a extremismu Úsvit. Do financování mentorů se
zapojila i některá města, vedle Děčína je to Most, Ostrava a Český Krumlov.
Pro zachování kontinuity služby je důležitý zejména projekt Romové pomáhají Romům,
spolufinancováný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, který SPJ umožní mentoring realizovat až do října 2013.
V roce 2009 získalo SPJ za romský mentoring prestižní ocenění v soutěži inovativních projektů
v oblasti trestní justice Crystal Scales of Justice, vyhlášené Evropskou komisí a Radou Evropy.
O Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. (SPJ)
SPJ je nestátní nezisková organizace, která již 17 let působí v oblasti prevence kriminality a řešení
jejích následků. Hlavní služby SPJ: služba romský mentoring, dluhové poradenství, asistované

zaměstnávání, motivační programy a vzdělávání. Za dobu existence SPJ prošlo službami sdružení přes
10 000 klientů. Více informací: www.spj.cz, www.mentoring.spj.cz

