SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2016 R.
Działania zrealizowane przez CRR w 2016 r.
1. Projekty unijne w ramach POWER finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego
- "Radomscy Romowie na rynku pracy" realizowany od października 2016 r. do
września 2018 r. jako Lider projektu
W ramach projektu CRR realizowała działania aktywizacyjne dla społeczności
romskiej z Radomia (szkolenia zawodowe, szkolenia umiejętności społecznych
oraz staże zawodowe)
- „Romska Akademia Pracy” realizowany od września 2016 do sierpnia 2018 r.
jako partner firmy Best Complex Beata Staniszewska
W 2016 r. CRR w ramach realizacji w/w projektu wspierała Lidera w rekrutacji
uczestników oraz organizacji działań merytorycznych.
2. Projekty zrealizowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na
lata 2014-2020:
- „Szkolenie dla pracowników JST” projekt realizowany od IV do XII 2016 r.
W ramach projektu przeprowadzono 5,
8-godzinnych szkoleń dla 77
pracowników JST z terenu woj. mazowieckiego. Program szkolenia zawierał
informacje o istniejących stereotypach i ich źródłach, tradycjach, historii
i teraźniejszości Romów a także zajęcia warsztatowe i "scenki", które
wskazywały dobre praktyki w zakresie pracy z Romami. Uczestnicy projektu
zdobyli wiedzę o Romach oraz umiejętności praktyczne umożliwiające lepszą
współpracę z Romami.
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- „Szkolenie JST” projekt realizowany od IV do XII 2016 r.
W ramach projektu przeprowadzono 4, 8-godzinne szkolenia dla 60
pracowników JST z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Program szkolenia
zawierał informacje o istniejących stereotypach i ich źródłach, tradycjach,
historii i teraźniejszości Romów a także zajęcia warsztatowe i "scenki", które
wskazywały dobre praktyki w zakresie pracy z Romami. Uczestnicy projektu
zdobyli wiedzę o Romach oraz umiejętności praktyczne umożliwiające lepszą
współpracę z Romami.
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.
 Mikołajki
W ramach projektu zorganizowano zabawę mikołajkową dla 50 romskich dzieci,
którym przekazano upominki i słodycze.
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 2016/17”
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.
6. Projekty zrealizowane z dotacji Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych i

Administracji w ramach zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój
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tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i
rozwój języka regionalnego:
 Dni Kultury Romskiej
W ramach projektu zorganizowano 3-dniową imprezę promującą kulturę romską
poprzez m.in. spotkanie lidera romskiego z młodzieżą, przedstawienie teatralne
dla dzieci, wystawę prezentującą życie Romów, występ zespołu Perła i Bracia
występ zespołu Ciaci Vorba, występ Marleny Kowalskiej z zespołem,
prezentację poezji romskich twórców W trakcie trwania Dni kultury romskiej
zaangażowana osoba wykonała dokumentację fotograficzną, która została
umieszczona w fotoalbumie wydanym na płycie CD.
 Szkółka kultury i j. romskiego
Działalność szkółki przyczyniła się do integracji społeczności lokalnej Romów
z Radomia. Zajęcia umożliwiły przekazanie wiedzy o tradycji, kulturze i historii
Romów oraz ochronę i rozwój j. romskiego w dialekcie Polska Roma.
W ramach działania szkółki zapraszano osoby z różnych środowisk, które
dzieliły się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami. Szkółka działała w
ramach alternatywnych form edukacji przez kulturę. Odbiorcami programu były
dzieci romskie. W ramach działania szkółki zostało przeprowadzonych 50
godzin zajęć j. romskiego, 50 godzin zajęć tańca romskiego oraz 40 godzin zajęć
tematycznych.
 Międzynarodowy Dzień Romów
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Romów odbyła się 8 kwietnia
2016 r. uczestnicy imprezy uzyskali rzetelną wiedzę o Romach i ich kulturze.
Społeczność Romów mogła wspólnie uczestniczyć w obchodach swojego święta
oraz wzmocnić swoja tożsamość narodową.
 Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego
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Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Romskiego odbyła się w
dniach 5-6 listopada 2016 r. Obecnie zachodzą zarówno negatywne jak i
pozytywne zmiany w funkcjonowaniu j. romskiego. Celem konferencji było
zdiagnozowanie części pojawiających się zagrożeń oraz przedstawienie działań,
które wspierają zachowanie i rozwój j. romskiego. Uczestnikami byli przede
wszystkim Romowie, którzy sami muszą zauważyć potrzebę i podjąć działania
na rzecz rozwoju własnego języka. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni
lingwiści romscy, przedstawiciele nauki zajmujący się badaniami nad językiem
romskim i wielokulturowością oraz Romowie (łącznie 50 osób).
5. Współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi
i międzynarodowymi
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 2016 r. CRR systematycznie współpracowało z asystentami
edukacji romskiej, z innymi romskimi stowarzyszeniami, z przedstawicielami
samorządów lokalnych a także IRU.
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