Projekt „Všichni máme šanci“
Také v letošním roce získala organizace EUROTOPIA.CZ finanční podporu z rozpočtu
Statutárního města Opavy v rámci dotačního programu Kultura 2021.
Cílem projektu je podpora rozvoje dětí a navázání na tradiční aktivity realizované v
předchozích letech pro děti a mládež z rodin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a
pro opavskou veřejnost. Projekt je zaměřen na rozvoj potenciálu dětí a mládeže formou
pěvecké a výtvarné soutěže a talentové přehlídky, která je mnohdy jedinou příležitostí, kde
se mohou tyto skupiny prezentovat. Kromě vlastní činnosti dětí a prezentace romské kultury
v Opavě přispějeme k interkulturnímu dialogu oslavou Mezinárodního dne Romů.

Aktivity projektu:
Pěvecká a výtvarná soutěž pro děti a mládež
Do organizace akce se zapojí spolupracující základní školy a NNO z regionu Opavska,
Krnovska, Vítkovska a Hlučínska, které uspořádají výběrová kola soutěže.
V pěvecké soutěži budou soutěžit jednotlivci a skupiny s písněmi romskými a českými. Děti,
které postoupí do finále během výběrového kola, vystoupí na veřejném vystoupení, kde bude
jejich výkony hodnotit odborná porota.
Výtvarná díla na dané téma, která účastníci přihlásí do soutěže, budou vystavena a bude je
taktéž hodnotit odborná porota.

Talentová soutěž
Soutěž bude určena pro romské i neromské jednotlivce a soubory mladých lidí (12 – 26 let).
Soutěžící si mohou vybrat vlastní oblast prezentace v několika kategoriích – recitace, tanec,
pohyb – cvičení, hudební styly, performance. V rámci talentové soutěže proběhne
vystoupení romských hudebních skupin pro veřejnost jako doprovodný program. Akci
zaměříme na starší děti a mladé lidi, chceme zapojit také střední školy z regionu. Akce bude
realizována ve spolupráci s organizacemi z Opavska, Krnovska, Vítkovska a Hlučínska a
dalšími z Moravskoslezského kraje – především neziskovými organizacemi a základními
školami.
Mezinárodní den Romů
V Opavě navážeme na zkušenost z předchozích let. Oslava MDR bude realizována s cílem
zviditelnit tradice, hodnoty a zvyky Romů, zprostředkovat je veřejnosti zážitkovým způsobem,
pro realizaci využijeme nízkoprahové zařízení Klub Modrá kočka na Hradecké ulici v Opavě
a přilehlou zahradu. V rámci projektu společně s obyvateli sociálně vyloučené lokality U
cukrovaru a s dalšími romskými rodinami opět připravíme bohatý program s různorodou
tematikou - historie Romů, Romové v Opavě, ukázka tradiční kuchyně – obyvatelé se budou
sami podílet na přípravě jídel, ukázky řemesel - košíkářství, významné romské osobnosti, a
další – věštění z karet a z ruky. V roce 2017 jsme navázali spolupráci s Muzeem romské
kultury v Brně, v rámci akce MDR jsme prezentovali výstavu připravenou muzeem o
romském holocaustu, mezi návštěvníky akce vzbudila velký zájem. Program bude obohacen
o vystoupení romských hudebních a tanečních souborů dětí působících při NNO a při
školách z Opavy, Krnova a Vítkova. Do organizace aktivity budou zapojeni Romové, děti i
dospělí. Bude určena pro širokou veřejnost.

