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Bulharský tím vyhral cenu za projekt roka 2014
Bulharský tím z Health and Social Development Foundation
(HESED) s hrdosťou ozamuje, že projekt realizovaný v
Kyustendil, Bulharsko, spoločne s Know-how Centrom bol
ocenený Tulip Foundation za projekt roka 2014. Projekt s
názvom "Pozastavenie procesu marginalizácie Rómov v
meste Kyustendil, Bulharsko prostredníctvom vytvorenia
modelu pre rozvoj Spoločenstva" reprezentuje naše
dlhoročné úsilie o rozvoj úspešného modelu pre integráciu
Rómov. Našou víziou je, že to nie je len projekt, ale model,
ktorý môže byť replikovaný v celej krajine a toto ocenenie
nás uistilo, že je to možné.

Rodinná a finančná gramotnosť na UCL Londýn
Výmena osvedčených európskych postupov a súčasť širokej európskej siete
RIC Novo Mesto sa podieľalo na vysokej úrovni, seminára
trans-národnej politiky v rámci projektu financovaného EÚ
(LLP, Roma Policy) "Gramotnosť Cubed - zameranie na
rómske rodiny (LIT3)" (www.lit3-project.eu), ktorý sa konal
v Londýne 19. a 20. februára 2015 na University College
London - Inštitúte vzdelávania. Účastníci boli tvorcovia
politík z Európy a národní projektoví partneri, ako aj
zástupcovia ďalších úspešných projektov programu
celoživotného vzdelávania (LLP). Účelom seminára bolo
zvážiť a stavať na správach z prvého návrhu Policy Brief (po
úspešnej realizácii programov rodinnej gramotnosti s
rómskymi rodinami v Rumunsku, Čiernej Hore a na
Slovensku), informovať o postupe, aby sa zabezpečilo, že je v súlade s ďalším rozvojom národnej a medzinárodnej
politiky a je to relevantné k širokému spektru politických oblastí.
Gabi Ogulin Počrvina, zástupkyňa z RIC Novo Mesto, predstavila osvedčené postupy v práci s Rómami a zamerala sa
na dva aktuálne LLP projekty: projekt FINALLY (na zvýšenie finančnej gramotnosti dospelých Rómov) a projekt e-RR
(e-Roma Resource - realizácia on-line vzdelávacej a informačnej platformy). Hlavným cieľom RIC vzdelávacieho
centra pre dospelých, je umožniť Rómom získať základné vedomosti a zručnosti. Táto príležitosť bola dobrá pre
zlepšenie našej práce, výmenu osvedčených európskych postupov a stanie sa súčasťou širokej európskej siete v
oblasti vzdelávania Rómov.
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Workshop spôsobov bývania Rómov v Taliansku
V Taliansku približne jedna tretina populácie Rómov a
Sintov žije v osadách (Brunello 19963, Raxen 20094).
Marginalizácia, sociálne vylúčenie a zlá situácia bývania v
osadách sú významnou prekážkou k ich integrácii,
ovplyvňujúcej niekoľko životných dimenzií, ako je napríklad
zdravotníctvo, zamestnanosť a príležitosť k vzdelaniu.
Vzhľadom k týmto súvislostiam, skupina výskumníkov
usporiadala seminár s cieľom oživiť a prehĺbiť politickú a
kultúrnu diskusiu o politikách bývania Rómov a Sintov
prostredníctvom prepojenia tvorcov politík a ich agendy s
vedcami a výskumníkmi pracujúcimi na rovnakú tému.
Debata bola tiež inšpirovaná prezentáciou a diskusiou
medzinárodnej prípadovej štúdie kde tvorcovia politík, vedci a mimovládne organizácie čelia rovnakým problémom.
Stretnutie bolo zamerané na poskytovanie nových teoretických poznatkov a rôzne uhly pohľadu na taliansku politiku
prostredníctvom prepojenia medzinárodných a národných debát, výskumníkov a perspektívy tvorcov politiky.
V jednej z paralelných sekcií bola diskutovaná situácia v Bologni, čo je jedno z miest, kde sa vykonával výskum
FINALLY. Workshop bol financovaný Radou Európy.

Finančná gramotnosť – horúca téma v Srbsku
Tieto dni sa zaoberáme témou ktorá sa opäť ukázala ako veľmi dôležitá a
podstatná - ďalšie organizácie implementujú aktivity za účelom dosiahnutia
výsledkov podobných tým, na ktoré sa zameriava projekt FINALLY.
Konkrétne, organizácia Obrazovanje plus (Education plus) z Belehradu,
mimovládna organizácia s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti, ktorá
začala dôležitý peer vzdelávací program pre finančnú gramotnosť v apríli.
Program, Rozvoj finančnej gramotnosti detí prostredníctvom peer
vzdelávania na základných školách sa skladá z niekoľkých workshopov pre
žiakov 7. tried (13 - 14 ročných). Prostredníctvom týchto seminárov, by sa u
žiakov mali rozvíjať zručnosti spojené s efektívným riadením zdrojov (t.j.
čas a peniaze), a dozvedieť sa o aktivizme, dobrovoľníctve, podnikaní a
podobných témach. Po tréningu, budú tieto znalosti zdieľať s mladšími
deťmi - 3. ročník (vo veku 9-10 rokov). Učitelia a rodičia sú tiež zahrnutí do
tohto projektu. Pre nich vedúci programu plánujú prednášku o význame
finančnej gramotnosti, jeho rozvoji a postavení vo vzdelávacích systémoch. Cieľom je zvýšiť ich povedomie o
možnosti pomôcť deťom získať dobré návyky týkajúce sa riadenia financií. Myšlienky tohto projektu sú podobné ako
v našom projekte FINALLY. S cieľom, aby finančné riadenie v rodine bolo najefektívnejšie, by mali byť do
rozhodovania zahrnutí všetci členovia rodiny - mladší a starší - a dobré návyky by mali byť odovzdávané z jednej
generácie na druhú.
Foto zdroj: http://www.zadecu.org/vesti.php?id=2688
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Príprava na pilotnú akciu
Na stretnutí v Sofii projektoví partneri pripravili podklady
pre vzdelávacie nástroje. Tie budú použité na vzdelávanie v
oblasti finančnej gramotnosti pre rómsku populáciu. Celý
tím sa pripravuje na pilotné akcie a zabezpečuje účasť
terénnych pracovníkov a ďalších odborníkov ako trénerov.
Taktiež zabezpečujeme účasť Rómov, ktorí sa v rámci
pilotnej akcie zoznámia s témami finančnej gramotnosti v
rámci 4 pripravených modulov. Tím TRUNI naďalej
pokračuje v diseminačných aktivitách. Poskytli sme
rozhovor pre internetové rádio Roma -www.gipsy.sk, kde
sme informovali o aktivitách projektu a pripravovaných
školeniach. Tiež sme informovali o tréningu trénerov, pre
zvýšenie participácie pracovníkov pracujúcich s Rómami. Pre Rómske mediálne centrum sem poskytli tlačovú správu,
aby sme zasiahli čo najväčšiu časť Rómskej populácie ale aj ďalšie zúčastnené strany.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie.
Táto publikácia [oznámenie] reflektuje len názory autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže byť spojené
s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.

Kontakt:
Development and Education centre Novo mesto
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto
Slovenia
E-mail: gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si
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