ŘÍJEN 2021

PRŮBEŽNÁ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZA ROK
2021

Ing. Pavel Petr

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021

//

ŘÍJEN 2021

KDO JSME ?
European People z.s byla založena v roce 2008 a transformovala se na
spolek, a to v roce 2019 (nové stanovy a nová valná hromada).
V historii spolku se jeho členové aktivně podíleli a spolupracovali na
organizování charitativních akci pro děti a mládež ze sociálně
slabšího prostředí. Pomáhali při organizování dětských táborů, sbírek
ošacení nebo potravin pro soc. slabší občany. Dále jsme
spolupracovali a participovali na mezinárodních projektech k
potlačování rasismu a mentoringu mladých k zájmu o dějiny
holocaustu během 2. světové války.

Naše organizace a její členové mají dlouholeté mediální zkušenosti:

·Spolupracovali
jsme
na
budování
prvního
Romského
rádia na Slovensku (člen našeho
sdružení aktivně pomáhal v
oblasti
dramaturgie
jako
dobrovolník).
·Prostřednictvím našeho člena
jsme externě spolupracovali při
budování
národnostního
etnického
vysílání
v
rámci
veřejnoprávního
rozhlasu
a
televize (RTVS rozhlas a televize
Slovenska).
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Náš člen působil externě jako
romsky
redaktor
v
Českém
rozhlase, kde přinášel reportáže
do pořadu O Roma vakeren.

·Účastnili jsme se mezinárodních
konferencí a setkání, které řešili
mezinárodní identitu a přinášeli
jsme informace z těchto akcí do
médií
·Jelikož náš spolek působí na
území Prahy, přinášeli jsme do
médií (Slovenský rozhlas, Český
rozhlas) zprávy a informace
ohledně
kulturních
a
společenských akcích, které se
realizovali na území Prahy
·Spolupodíleli
jsme
se
na
projektu Talkshow Romale na
Slovensku Jednalo se o směs
diskusních relaci, kde jsme
dávali možnost mladým romským
žurnalistům
vést
nadčasové
témy, projekt získal novinářskou
cenu OSF 2020
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NAŠE PROJEKTY PRO ROK 2021
WORLD RÁDIO
V loňském roce (12.12.2020) jsme spustili náš doposud největší
projekt 1. internetového národnostního rádia World radio.
(www.worldradio.eu).
https://www.radiotv.cz/p_radio/uspesny-start-world-radia-prvniden-naladilo-pres-6-000-posluchacu/
Programová koncepce našeho rádia je přizpůsobena 14 národnostním
menšinám žijícím na území ČR. Cílem našeho rádia je přiblížit
kultura a život menšin žijících na území ČR a vytvořit platformu pro
vzájemné poznávání a lepší soužití všech občanů v České republice.
V letošním roce jsme zahájili vysíláni v aplikace CZ Rádio a v
současné době máme denní poslechovost cca 44 až 56 tis posluchačů
denně z celého světa. V současnosti pracujeme na koncepci
zpravodajství pro národnostní menšiny, a uzavíráme partnerství z
menšinovými spolky a státními správou.

V rámci vysíláni dáváme možnost odprezentovat svoji hudbu
národnostním menšinám které žijí v Praze a ČR a můžou tak svoji
vlastní tvorbu hudbu, projekt, činnost, odprezentovat ve vysílání
World Radia.
Začali jsme spolupracovat s významnými společnostmi jako jsou Dům
Národnostních Menšin v Praze, Slovenský dům v Praze, Slovo 21,
AraArt, Prvá romskátelevize Romana, spolupracujeme s městskými
částmi hl.m. Prahy
Pro letošní rok, jsme se stali mediálními partneři významných akci: KHAMORO 2021, Prague Pride 2021, Signal Festival 2021, Festival
mezi patra 2021, Setkání národnostních menšin v Praze, které
organizuje DNM
HTTPS://WWW.RADIOTV.CZ/P_RADIO/NOVE-INTERNETOVE-WORLD-RADIO/
HTTPS://WWW.RADIOTV.CZ/NEZARAZENE/WORLD-RADIO-ZMENILOZVUKOVY-OBAL-ZNELKY-NAMLUVILA-HERECKA-BARA-HRZANOVA/
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WORLD RÁDIO POMÁHÁ SE
SČÍTÁNÍM LIDU 2021
V letošním roce jsme jako první realizovali mediální kampaň ke
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku, do kampaně jsme zapojili
romskou menšinu žijící na území České republiky s dotazem, „Proč
by se měli Romové hlásit ke své národnosti?“
Do dobrovolnické kampaně se zapojili významné osobnosti jako je
ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák, státní
úřednice a politička Edita Stejskalová, moderátor Lukáš Kotlár či
profesorka hudby, která vystudovala prestižní vysokou školu v USA
Petra Gelbart.
Mediální kampaň byla realizována prostřednictvím FB a youtube
HTTPS://WWW.RADIOTV.CZ/P_RADIO/WORLD-RADIO-POMAHA-SESCITANIM-LIDU-2021/
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WORLDRADIO2020/VIDEOS/18130115
6918568
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UKÁZKY Z RÁDIA
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