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E-Roma Resource project Newsletter, júl 2014
Vážené dámy a páni,
Zasielame Vám prvý newsletter k projektu e-RR, tento spravodajca Vás bude
informovať o všetkých vyvinutých aktivitách projektu venovaným výmene
nástrojov a postupov pre podporu práce s rómskymi komunitami v niekoľkých
európskych krajinách.

Prezentácia projektu
Na začiatku tohto roku bol spustený nový Európsky projekt e-Roma Resoruces. E-Roma Resorces je názov projektu,
ktorého cieľom je podporovať ktorého cieľom je podporovať, šíriť a vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy z
predchádzajúcej práce v oblasti integrácii Rómov. Výstupom projektu bude medzinárodná on-line vzdelávacie a
informačné platforma, zameraná na špecifickú skupinu pedagógov, predkladateľov projektov, odborníkov, tvorcov
politík a príslušných zainteresovaných strán a rómskych aktivistov.
Už teraz môžete pozrieť na túto internetovú stránku: http://project-err.splet.arnes.si/.
Riešiteľský tím e-RR projektu sa skladá zo 6 partnerov, pričom každý z partnerov je tiež vedúci pracovného balíka:
Rozvojové vzdelávacie centrum Novo mesto (vedúci partner projektu), Slovinsko (http://www.ric-nm.si/si/),
Trnavská univerzita, Slovensko (http://www.truni.sk/),
Zväz združení MULTIKULTURA, Poľsko (http://multikultura.manifo.com/),
Adícia - Združenie pre rozvoj iniciatív, Francúzsko (http://www.adice.asso.fr/),
Ľudová univerzita Kočevje, Slovinsko (http://www.lu-kocevje.si/),
Chorvátsky úrad práce, pobočka Karlovac, Chorvátsko (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10372).
Projektové konzorcium partnerom chce stavať na skúsenostiach a už existujúcich osvedčených postupoch,
podporovať a šíriť výsledky projektov, ktoré už boli vykonané mnohými organizáciami, inštitúciami, orgánonmi
a prostredníctvom ďalších zainteresovaných strán.
E-RR projekt je spolufinancovaný z programu celoživotného vzdelávania. Rozpočet projektu e-RR je 398,639 €,
pričom podiel spolufinancovania zo strany Európskej únie je 75%. Doba trvania programu je od januára roku 2014
do decembra 2015.

Prvotné stretnutie v Slovinsku
Na začiatku marca sa stretli zástupcovia všetkých partnerov projektu.
Hlavným účelom prvotného stretnutia bolo spoznať členov a organizácií
projektu (hoci niektoré z nich sa poznajú z už predchádzajúcej
spolupráce na Európskych projektov) a plánovať a prediskutovať hlavné
aktivity projektu. E-RR projekt pozostáva zo 6 pracovných balíkov
a každý z partnerov je vedúcim projektu. Jednou z prvých projektových
aktivít bude prieskum medzinárodnej situačnej analýzy a hodnotenie
potrieb, ktoré budú základom pre zostavenie štruktúry a obsahu on-line
platformy.

Prvá študijná návšteva v Poľsku
V dňoch 25.-30. Mája 2014 sa členovia projektového tímu pod vedením vedúceho partnera projektu Ric Novo Mesto
stretli v Krakove (ako súčasť LDV - VETPRO, Sharing and Learning project). Hosťujúcou organizáciou bol Zväz
združení MULTICULTURA, ktorý je tiež jedným z partnerov projektu.
Cieľom študijnej návštevy bolo dozvedieť sa o osvedčených postupoch v oblasti rómskej problematiky, najmä z oblasti
vzdelávanie a integrácii Rómov. V súvislosti so študijnou návštevou, mali účastníci možnosť diskutovať s
predstaviteľmi hostiteľskej organizácie Multicultura o implementácii výsledku e-RR projektu - medzinárodnej
platformy, ktorá bude venovaná prezentácii príkladov dobrej praxe, politík, materiálov a projekty v oblasti integrácii
Rómov.
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Zapojenie MULTICULTURY do projekt
Zamestnanec organizácie MULTICULTURA kontaktoval veľké množstvo miestnych predstaviteľov rómskych menšín.
Vrátane Elżbieta Mirga-Wójtowicz- splnomocnenec Malopoľského vojvodu pre národnostné a etnické menšiny a
Romana Kwiatkowskeho predsedu Zväzu Rómov v Poľsku.
Zamestnanci organizácie navštívili každú z inštitúcií s cieľom diskutovať o budúcej spolupráce v rámci projektu
e-RR. MULTIKULTURA už vykonala kroky pre posúdeniu zákonných práv v najnovších publikáciách o Rómoch v
Poľsku s cieľom zahrnúť ich na webových stránkach projektu.

Prvá podpora e-RR projektu v Slovinsku
prostredníctvom rádiového vysielania
Ľudová univerzita Kočevje (Slovinsko) sa zúčastnila špeciálnej show miestneho
rádio rozhlasu v polovici mája 2014. Úvodom show bolo vysvetlené, že Európska
Rómovia žijú v rôznych podmienkach, a preto je dôležité, aby medzinárodná
komunikácia a spolupráca boli vyvíjané s ohľadom na špecifické sociálnoekonomické podmienky a kultúrne rozdiely. Sociálne vylúčenie a diskrimináciu
majú významný vplyv na prístup Rómov k pracovným príležitostiam, vzdelávaniu
a dostupnosti verejných služieb. Za účelom podpory e-RR projektu boli
prezentované základné údaje: účel a ciele projektu, cieľové skupiny a hlavný
výsledok - e-RR platforma, ktorá bude slúžiť na výmenu vzdelávacích a
informačných nástrojov, ako ako prostriedok na podporu využívania rôznych
dostupných materiálov.

Chorvátsky úrad práce, Krajský úrad Karlovac a e-RR projekt
Chorvátsky úrad práce, Krajský úrad Karlovac je jedným z 6 partnerov z 5 krajín EÚ zapojených do projektu e-RR
pod vedením RIC Novo mesto. Účelom e-RR projektu je podporovať, šíriť a vymieňať skúsenosti z predchádzajúcej
práce v oblasti začleňovania Rómov. Chorvátsky úrad práce, Krajský úrad Karlovac je vedúcim pracovného balíka
(WP) 6 - Zabezpečenie kvality, ktorého úlohou je zabezpečiť vysokú kvalitu projektových aktivít, výstupov a
výsledkov.
Dňa 6. júna navštívilo 20 zástupcov verejných inštitúcií z Turecka Chorvátsky úrad práce, aby si vymenili skúsenosti
z projektov EÚ. Z projektov, ktoré boli prezentované na stretnutí, bol projektu E-Roma Resource predložený a
prerokovaný v rámci skupiny. Tiež sme mali návštevu z Miestneho partnerstva pre zamestnanosť Virovitica a e-RR
projekt bol prezentovaný ako nadnárodný projekt, ktorého členom je aj Chorvátsky úrad práce.
Chorvátsky úrad práce tiež publikoval článok o projekte e-RR na národnej webovej stránke úradu, ktorý popisuje
zámer projektu e-RR, projektové činnosti a zapojenie Chorvátsky úrad práce do e-RR projektu. Aj napriek
obmedzeniam nových pracovných miest v Chorvátsku, Centrálny úrad práce v Záhrebe uznal e-RR ako dôležitý
príspevok pre oblasť inklúzie Rómov a schválila nové potreby zamestnancov pre projekt. Vďaka e-RR projektu budú
zamestnaní dvaja noví pracovníci a očakávame, že budeme mať nový zosilnený tím projektu už od augusta tohto
roka.
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Situačná analýza a hodnotenie potrieb ako
podklad pre vytvorenie on-line platformy
Od začiatku projektu sme sa zúčastnili dva dni trvajúceho počiatočného mítingu v
RIC Novo mesto, v ktorom sme sledovali spoločnú úroveň informácií
o porozumení projektu. Potom náš tím ako vedúci partner pracovného balíku WP
2 - Výskum situačnej analýzy a hodnotenie potrieb sústredil svoju pozornosť na
zostavenie sprievodcu metodológie, prostredníctvom ktorého bude vykonaný
výskum. Závery výskumu budú použité pre vývoj on-line platformy. V rovnakej
dobe bol vytvorený nástroj pre hodnotenie potrieb cieľových skupín vo forme polo
- štruktúrovaného dotazníka. Po rokovaní so všetkými partnermi projektu bola
schválená jednotná metodika a tak sme pripravení začať vykonávať výskum
zameraný na posúdenie potrieb s cieľom podporiť rozvoj on-line platformy s čo
najväčší prínosom k potrebám cieľových skupín. Ak chcete zvýšiť publicitu
projektu, bola vytvorená webová stránka projektu (http://vz.truni.sk
/index.php?id=158) a stránku na Facebooku, ktoré budú priebežne aktualizované
s najnovšími informáciami o aktivitách projektu. V súčasnej dobe sa snažíme
získať podporu zúčastnených strán, organizácií a odborníkov v oblasti rómskej
problematiky pre pomoc vytvoriť obsah on-line platformy.

Zameranie sa na disemináciu
V rámci tohto projektu bude diseminácia dôležitá tak, ako každý navrhnutý pracovný balík. Inštitúcia ADICE bude
zodpovedná za disemináciu projektu, čo zaistí dobrú viditeľnosť projektu vďaka dobrej komunikácii a šíreniu
informácii medzi mnohými partnermi, inštitúciami, verejnými a súkromnými organizáciami, ktoré majú záujem
o prácu s rómskymi komunitami.
Pre zabezpečenie dobrej diseminácie projektu, budú použité nasledovné nástroje:
Diseminačný plán (pre objasnenie základov procesu diseminácie)
Spravodajské listy ( pre šírenie správ v priebehu celého projektu medzi všetkými partnermi navzájom)
Médiá (tlačové správy, webové stránky články, rozhlasové a iné médiá)
Sociálne siete
Priebežné a záverečné správy (na šírenie informácií o projekte pre európske inštitúcie)
Konferencie, fóra, semináre ...
Dúfame, že vďaka všetkým týmto nástrojom pre disemináciu, obsiahneme čo najviac ľudí a organizácií, ktoré majú
záujem o tému podpory práce s rómskymi komunitami. Bude to skvelá príležitosť ako sa podeliť o nástroje, postupy
a skúsenosti s ostatnými.

A už teraz môžete sledovať všetky informácie o projekte e-RR na našom novom
webe: http://project-err.splet.arnes.si/
Táto webová stránka bude slúžiť ako európska platforma pre výmenu nástrojov, postupov a skúseností pri práci v
rómskych komunitách v rôznych európskych krajinách.

Takže, neváhajte nás kontaktovať v prípade, ak máte dostupné projekty alebo
materiály na zdieľanie zamerané na tému rómskych komunít!
A ak sa chcete podeliť o nejaké novinky v našom budúcom bulletine, ste veľmi
vítaní!

Partneri projektu
Rozvojové vzdelávacie centrum Novo mesto (vedúci partner projektu), Slovinsko (http://www.ric-nm.si/si/),
Trnavská univerzita, Slovensko (http://www.truni.sk/),
Zväz združení MULTIKULTURA, Poľsko (http://multikultura.manifo.com/),
Adícia - Združenie pre rozvoj iniciatív, Francúzsko (http://www.adice.asso.fr/),
Ľudová univerzita Kočevje, Slovinsko (http://www.lu-kocevje.si/),
Chorvátsky úrad práce, pobočka Karlovac, Chorvátsko (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10372).
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