
Kampaň na podporu programu Romská stipendia organizace Romea o.p.s.  

 

 

 

Hlavní vizí tohoto programu je dlouhodobě rozšiřovat střední vrstvu Romů, která: 

• bude ve vzdělání vidět hodnotu a jako takovou ji bude dál předávat dalším generacím 

• bude po ukončení střední školy motivovaná ke studiu na vysoké škole 

• bude schopná získat prestižnější a kvalifikované zaměstnání a vystoupí tak ze 

začarovaného kruhu chudoby a vyloučení  

• vytvoří pozitivní vzory pro romskou komunitu i pro většinovou společnost  

Na úvod je třeba říct, že jsme první romská organizace, která kdy vstoupila do online individuálního 

dárcovství v České republice. Mnoho lidí nás od toho odrazovalo se slovy: „na Romy nikdo darovat 

nebude!“ Nenechali jsme se však ovlivnit strachem ostatních a přijali jsme  matchingovou výzvu  

americké nadace Bader Philatrophies. „ Když získáte 5 000 dolarů (125 000 Kč) druhou půlku vám 

doložíme.“  Měli jsme tento školní rok 2017/2018 finance na podporu 60 studentů středních škol 

z celé republiky. Žádostí jsme však dostali 140. Chtěli jsme touto kampaní dosáhnout dvou věcí. 

Získat finance na podporu dalších 10 žadatelů a také zvýšit sociální zodpovědnost samotných Romů a 

zapojit je tak do darovacího procesu.  

V kampani v programu FRIN jsme tedy testovali dvě věci. Můžeme dělat fundraising na „nelehké 

téma? A podpoří nás samotní Romové? Kampaň jsme spustili 4. září s cílem do konce září získat 

125 000 Kč. Využili jsme všech databází, emailu, telefonů, facebooku, serveru www.romea.cz.  

Potřebnou částku jsme vybrali během 16 dní. Celkově jsme do konce září získali na darech 157 477 
Kč, díky kterým jsme mohli podpořit o 11 studentů více. Svůj dar nám poslalo 75 dárců, z toho máme 
6 pravidelných dárců. Průměrný dar byl ve výši 1857 Kč. Jako největší úspěch vnímáme to, že 65% 
darů darovali samotní Romové. Naučili jsme se mnohé. Nenechat se odradit těmi, kdo se bojí nových 
věcí. Využívat více potenciálu našeho mediálního serveru, více sdílet příběhy studentů a využívat sílu 
ambasadorů a přátel stipendijního programu.  

Byl to rok plný nových věcí a zkušeností, které nám program FRIN přinesl. A nastartoval tak nejen 

online fundraising pro naši organizaci Romeu, ale jistě povzbudí i další romské organizace v České 

http://www.romea.cz/


republice k tomu, aby se nebáli a začali si pomalu budovat síť svých individuálních dárců. Každý je 

někde máme. Je jen potřeba je oslovit a požádat. Lidí, kteří chtějí pomáhat, je hodně. Je to naše 

přirozená lidská vlastnost.  

 

Děkuji.  

 

Mgr. Monika Mihaličková 

Fundraisierka romského stipendijního programu 

www.romskastipendia.cz 
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