Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení
pořádá seminář s názvem

Život Romů ve Velké Británii…
příklady dobré praxe práce a přístupu k romské minoritě
Datum konání:
Místo konání:

13. listopadu 2019 od 09:00 hodin
Krajský úřad Karlovarského kraje, Zastupitelský sál
Adresa: Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06

Lektor:

Petr Torák, MBE

Anotace:

Petr Torák je romské národnosti a narodil se v České republice. V roce 1999 se odstěhoval
do Velké Británie. Má mnohaleté praktické zkušenosti s komunitní prací. Během své policejní
kariéry se věnoval především obchodování s lidmi, problematice moderního otroctví
a prosazování „community policing“ v praxi. Petr Torák se aktivně podílí na zlepšování životních
a pracovních podmínek Romů ve Velké Británii i jiných evropských státech. Působí také jako
nazávislý konzultant pro mezinárodní a národní organizace. Je spoluzakladatelem a pokladníkem
asociace GRTPA (Gypsy Roma Traveller Police Association) a také spoluzakladatelem
a vedoucím asociace COMPAS, která poskytuje vzdělávání a kulturní vyžití v Peterboroughu.
V roce 2015 obdržel řád Britského impéria (MBE) za práci v romské komunitě.

Program
08:30 – 09:00

Prezence účastnÍků

09:00 – 09:10

Úvodní slovo
Mgr. Petr Kubis – náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti
a vnitřních záležitostí

09:10 – 13:00

Petr Torák, MBE

Obsah semináře:

kriminalita
(TČ páchaná Romy, drogová TČ, TČ z nenávisti, Romové jako oběti TČ, moderní otroctví, prevence
kriminality v romských komunitách ad.)

návykové látky, závislostní chování
(gambling ad.)

sociální vztahy, interakce, vzdělávání
(vzájemné vztahy romské minority s jinými minoritami a s majoritou, přístup majoritní společnosti
k romské minoritě, osvědčené inkluzivní praktiky ve školách, motivace dětí a mládeže ke studiu
ad.)

práce policistů a strážníků v romské komunitě
(inovativní metody, které mohou pomoci při náboru strážníků a policistů, příklady dobré praxe
v navazování kontaktu a důvěry v minoritních komunitách a community policing)

trh práce, zaměstnanost, mzdy
((ne)zaměstnanost, uplatnění na trhu práce, systém finanční podpory (sociální dávky…))
u každého bodu bude provedeno porovnání s ČR, doporučeno opatření

diskuze a závěr

Seminář je určen především pro starosty obcí, osoby zabývající se prevencí kriminality, národnostními
menšinami, protidrogovou prevencí, městské policie, asistenty prevence kriminality, příslušníky PČR,
sociální pracovníky, zaměstnance úřadů a pracovníky NNO z příbuzných oborů.
Seminář je ZDARMA.
Na
seminář
se,
prosím,
přihlašujte
prostřednictvím
tohoto
odkazu
http://www.krkarlovarsky.cz/php/vzdelavani/reg/registrace.php?CodeUrl=b2ZlhlWLrHetrAnzvKJn
nejpozději
do 6. listopadu 2019 (v závislosti na obsazenosti semináře). Přihlášky budou akceptovány dle data
přihlášení. 1

1 V rámci přihlášení na seminář vyjadřujete souhlas s pořízením a použitím fotografií, kterých můžete být součástí, v souvislosti
s možnou mediální propagací informací o konání této akce.

