SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 R.
Działania zrealizowane przez CRR w 2015 r.
1. Projekty unijne w ramach POKL finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego
- "Drzwi do pracy - program aktywizacji radomskich Romów oraz promocja kultury
romskiej" realizowany od września 2014 r. do maja 2015 r. jako partner firmy Best
Complex Beata Staniszewska
W ramach projektu CRR zorganizowała staże zawodowe dla 20 osób. W trakcie
realizacji projektu przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 20 osób, zajęcia
wyrównawcze dla dzieci i dorosłych oraz kampanię promocyjną skierowaną do
mieszkańców Radomia.
- „Odważny krok do kariery” realizowany od 01.10.2013 do 30.06.2015 r. jako II
partner: Emic Lab s.c. (lider projektu) i firmy Organizowanie Kursów i Szkoleń
Karolina Kwiatkowska (I partner).
W 2015 r. CRR w ramach realizacji w/w projektu zorganizowało konferencję pt.:
Romowie na rynku pracy –zderzenie kultur a nie wyuczona bezradność”
2. Projekty zrealizowane z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020:
- „Zajęcia dodatkowe dla dzieci” projekt realizowany od IV do XII 2015 r.
W ramach projektu przeprowadzono 50 godzin zajęć śpiewu. W zajęciach uczestniczyły
dwie osoby, które ćwiczyły emisję głosu, dykcję, intonację oraz interpretację utworów
muzycznych. Przeprowadzono także ćwiczenia rozwijające umiejętności pracy przy
mikrofonie, ruchu scenicznego oraz radzenia sobie ze stresem i tremą.
- „Szkolenie - prawo na co dzień” projekt realizowany od IV do XII 2015 r.
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 W ramach projektu przeprowadzono 20 godzin szkolenia, udzielono 20 godzin
indywidualnych porad prawnych oraz opracowano broszurę informacyjną
zawierającą najważniejsze aspekty szkolenia. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób,
które zwiększyły swoją świadomość obywatelską i społeczną, nabyły praktyczną
wiedzę prawną i skorzystały z darmowych, indywidualnych porad prawnych.
3. Projekty zrealizowane na podstawie umowy z PSP nr 23 w Radomiu:
- Kurs tańca romskiego
W 100-godzinnym kursie tańca romskiego uczestniczyło 20 dzieci, które mogły
udoskonalić swoje umiejętności taneczne oraz nauczyć się nowych tańców romskich z
różnych rejonów świata. W zajęciach brały udział także dzieci ze środowiska
większościowego, dzięki temu działanie przyczyniło się do integracji dzieci z różnych
grup społecznych.
4. Projekt zrealizowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
- „ Podręczniki i przybory szkolne dla dzieci romskich na rok szkolny 2015/16”
W ramach projektu 54 uczniów romskich z Radomia otrzymało podręczniki
i przybory szkolne . Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
romskich poprzez stworzenie odpowiednich warunków materialnych do podjęcia nauki.
5. Współpraca z instytucjami
i międzynarodowymi

publicznymi,

organizacjami

pozarządowymi

CR jest jednym z najstarszych stowarzyszeń romskich w Polsce. Stowarzyszenie
specjalizuje się w różnorodnych działaniach, których celem jest ochrona
i rozwój szeroko rozumianej kultury romskiej. Organizacja podejmuje też wiele
inicjatyw mających na celu integrację Romów i przeciwdziałanie marginalizacji tej
społeczności. W 2015 r. CRR systematycznie współpracowało z asystentami edukacji
romskiej, z innymi romskimi stowarzyszeniami, z przedstawicielami samorządów
lokalnych a także IRU.
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