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e-Roma Resource: projekt stále prebieha ...
Od začiatku e-RR projektu prešlo 10 mesiacov, sme radi že Vám môžeme zaslať náš druhý bulletin
s poslednými aktivitami a podujatiami realizovanými partnermi projektu za posledné štyri mesiace.
Vnútri tohto druhého bulletinu sa môžete dozvedieť viac o nových aktivitách realizovaných pre výskum
projektu e- Roma Resource, tiež vám poskytneme nejaké správy o druhom medzinárodnom stretnutí,
ktoré sa konalo na Slovensku a o iných pracovných stretnutiach, seminároch a podujatiach realizovaných
v Európe na podporu rómskych komunít.

Slovenskí partneri organizovali 2. projektové stretnutie e-Roma Resource
Druhé projektové stretnutie členov medzinárodného projektu e-Roma Resource sa konalo v dňoch 18. 19.9. 2014 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. V rámci stretnutia projektových partnerov bola
schválená finálna verzia metodickej príručky ako aj nástroje pre zhodnotenie potrieb a realizáciu situačnej
analýzy. Týmto krokom bola úspešne zahájená výskumná fáza WP2. Počas stretnutia projektoví partneri
diskutovali aj o prvotnej forme on-line platformy a jednotlivých sekciách, ktoré by mali byť jej súčasťou.
TRUNI tím naďalej pokračuje v aktívnej
diseminácii projektu. Z projektového stretnutia
bola v mestskej televízii odvysielaná reportáž
(http://bit.ly/1pXFFGh
),
ktorá
obsahovala
informácie o súčasnom stave projektových aktivít
a hlavnom cieli projektu. Ďalšie aktivity nášho tímu
boli prezentované formou tlačovej správy
v agentúre TASR (http://bit.ly/1sDJJLC ), ako aj
formou článku v univerzitnom časopise. Členovia
TRUNI tímu naďalej aktívne spolupracujú, aby
všetky aktivity WP2
úspešného konca.
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Prezentácia e-RR portálu vo Viedni
Polovica

konferencia

sa

konala

v

štyroch

paralelných workshopoch, kde bola prezentovaná
najlepšia

prax

multilaterálneho

rómskeho

projektu. RIC Novo mesto predstavil projekt
e-Roma Resource na workshope Zvyšovanie
povedomia a sietí so zameraním na Rómov.
Okrem hlavnej informácie o projekte, bol prvýkrát
tiež predstavený návrh e-RR portálu. Dostali sme
veľmi pozitívne ohlasy od účastníkov a dobré
odporúčania a pripomienky odborníkov, ktorí sú
Projektoví tím e-RR RIC Novo mesto sa v dňoch 2.

potenciálnymi užívateľmi portálu. To všetko nám

a 3. októbra zúčastnil konferencie Posilnenie
marginalizovaných
skupín
prostredníctvom

poskytlo ďalšie povzbudenie pre našu prácu na

vzdelávania a odbornej prípravy v Podunajsku vo
Viedni. Konferencia bola organizovaná Rakúskou
agentúrou pre medzinárodnú mobilitu a spoluprácu v
oblasti vzdelávania a výskumu v oblasti biológie -

projekte.

Konferencia bola

dobrá

príležitosť

prezentovať e-RR portál a pozvať potenciálnych
užívateľov portálu, používať e-RR portál ako
nástroj šírenia ich projektov a výsledkov projektu.

Oddelenie Národnej agentúry pre celoživotné
vzdelávanie a Rakúskeho ministerstva školstva a
záležitosti žien. Dôraz konferencie bol kladený na
integráciu sociálne znevýhodnených žiakov osobitne Rómske deti a prístupu k vzdelávaniu
v Podunajských krajinách. Hlavným cieľom
konferencie bola diskusia, zvyšovanie povedomia a
tvorba sietí.

Nové tváre Rómov v Poľsku
Zväz asociácií MULTIKULTURA spolupracuje s Elżbieta Mirga-Wojtowicz – splnomocnencom Malopolska
Voivode pre národnostné a etnické menšiny.
MULTIKULTURA prebrala úlohu v podpore najnovších publikácií o Rómoch s prezentáciou v miestnych
centrách kultúry:
- Medzinárodné centrum kultúry http://www.mck.krakow.pl/
- Nowa Huta Centrum kultúry http://nck.krakow.pl/
MULTIKULTURA prerokovala s Malopolska Voivode možnosť zahrnúť niektoré zo svojich publikácií na
webovú stránku e-RR projektu http://jednizwielu.pl/
"Rómovia. Poliaci. Niektorí z mnohých ", je kampaň k zmene postoja Poliakov k rómskej menšine.
Rómovia často čelia predsudkom alebo iným prekážkam, ktoré bránia ich integrácii do spoločnosti.
"Niektorí z mnohých" sú Rómovia, pre ktorých bola integrácia úspešná. Ich portréty sú prezentované ako
príklad, že je to možné, ak miestne komunity nie sú negatívne zamerané. Táto publikácia je v Poľku
prijímaná veľmi dobre. Existujú obrovské billboardy v uliciach poľských miest s tvárou Rómov, ktorým sa
podarilo uspieť v ich kariére. Billboardy sú rovnakej veľkosti ako tie používané v politických kampaniach.
To určite nemohlo chýbať na verejnosti. Miestne médiá diskutujú knihu v TV, rádiu a novinách.
Aby bolo možné reagovať na výzvu v oblasti
vzdelávania starnúcej populácie v Európe
MULTIKULTURA
s
ďalšími
poľskými
mimovládnymi organizáciami nastavila iniciatívu
vybudovať komunitu vodcov pre digitálne
vzdelávanie - to sú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú
poskytovať seniorom cesty pre zlepšenie ich
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vedomostí a schopností. http://mwi.pl/aktualnosci
/206-memorial-polski-internet-rownych-szans.html.
Dobrovoľníci sa nazývajú "lighthouse keepers –
strážcovia majáku".

Podpora e-RR projektu v Španielsku
Ľudová univerzita Kočevje implementovala európsky projekt mobility (Erasmus + program), od 19. do
24.októbra 2014. Prostredníctvom projektu "Zvýšenie kvalifikácie odborných pracovníkov - kľúč k
úspešnému sociálnemu a hospodárskemu začleňovaniu Rómov" sme sa učili o pozitívnych skúsenostiach
španielskych kolegov z Granady v integrácii Rómov vo vzdelávaní a na trhu práce. Ďalšou našou úlohou
bolo predstaviť projekty Ľudovej univerzity Kočevje, ktoré sa vzťahujú k rómskej problematike. Osobitná
pozornosť bola venovaná podrobnej prezentácii a
propagácii e-RR projektu. Prezentovali sme
aktivity e-RR projektu 4 rôznym andalúzskym
inštitúciám, a to MEP Europrojects Granada,
Association of Roma Anaquerando, SAE
(Andalusian
Association

employment
agency)
a
the
of Roma women. Zástupcovia

všetkých týchto organizácií boli nadšení
vznikajúcou e-RR platformou a uistili nás, že
obsah tejto platformy bude veľmi užitočný pre ich
budúcu prácu. Vrátili sme sa domov šťastní, že sa
nám podarilo dosiahnuť účel a presadiť projekt.

V Chorvátsku: Futbal postaviť most tolerancie
Pri situačnej analýze Rómskej populácie v Chorvátsku sme našli zaujímavý príbeh. Na počesť Rómskeho
medzinárodného dňa (4. Apríl) sa pod hlavičkou "Rešpektovanie rozmanitosti", hral fudbalový zápas v
Slavonski Brod. Reprezentácia Chorvátskych Rómov hostila tím kňazov z Bosny a Hercegoviny. Tím
kňazov sa ukázal byť lepším tímom a vyhral sedem ku trom. Bol to priateľský zápas tak ako tak. Rómski
tím vyžil zápas na poukázanie problémov, ktorým čelí rómska populácia, a vyzývali k oceneniu a
vzájomnej úcte. Tiež apelovali na príslušné orgány, že je v budúcnosti potrebné bojovať za ich práva.
Reprezentácia kňazov povedala, že futbal bol najmenej dôležitou vecou tohto zasadnutia, a že poskytujú
podporu rómskej populácii a všetkým ich činnostiam
Členovia oboch tímov dúfajú, že toto a podobné podujatia prispejú k lepšej integrácii Rómov do
spoločnosti a upozornia na kľúčové otázky.

Vo Francúzsku: silná a dynamická sieť profesionálov pracujúcich s
Rómami
ADICE v tomto období realizuje výskumné aktivity medzi zúčastnenými stranami v súvislosti s Rómskou
komunitou. Hľadali sme miestne a národné štruktúry, ktoré ponúkajú, morálnu a fyzickú podporu
rómskych migrantov vo Francúzsku. Tieto výskumy nám dali možnosť pozorovať, že existuje veľké
množstvo štruktúr na podporu rómskych komunít vo Francúzsku v rôznych oblastiach: školy pre rómske
deti, služby starostlivosti o deti, úrady práce, centrá sociálnych služieb, obecné úrady a administratívne
úrady, ako aj ako združenie, ktoré obhajujú práva
Rómov a prispievajú k ich integrácii.
Tento výskum umožnil ADICE vidieť odhodlanie a
dynamiku vládnych a mimovládnych organizácií v
regióne Nord Pas-de-Calais a v iných častiach
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Francúzska. ADICE identifikoval najvýznamnejšie
akcie vyvinuté v regióne,: boj proti diskriminácii,
vytváranie obcí, podporu s úlohami a francúzskym
jazykom, prístupu do školy pre rómske deti,
vytvorenie "školských vozíkov" a podpora prístupu
Rómov k zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu. Zo všetkých týchto štruktúr, ADICE kontaktovala
francúzsku sieť "Roma" zloženú z niekoľkých francúzskych organizácií podporujúcich rómske komunity.
Jedna z nich "la sauvegarde du Nord" vytvorila on-line knihu pre zvýšenie povedomia o živote rómskej
komunity (kniha vo francúzštine a v rómčine): http://fr.calameo.com/read/0025276158cd9a1fd95b9
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Trnavska univerzita v Trnave (TRUNI) - SLOVAKIA
The Union of Associations MULTIKULTURA - POLAND
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