SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2017 R.
Działania zrealizowane przez CRR w 2017 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 2017 r. CRR w ramach realizacji w/w projektu wspierało 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- kontynuacja” projekt realizowany od V do
XII 2017 r.
W ramach projektu przeprowadzono 2,
8-godzinnych szkoleń dla 30
pracowników JST z terenu woj. mazowieckiego. Szkolenia odbyły się w Płocku.
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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3. Projekty zrealizowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój
języka regionalnego:
- „Międzynarodowy Dzień Romów”
Celem projektu było zorganizowanie konferencji z okazji Międzynarodowego
Dnia Romów. Konferencja dla 50 osób odbyła się w Radomiu w dniu 8
kwietnia. Uczestnicy imprezy uzyskali rzetelną wiedzę o Romach i ich kulturze
oraz wspólnie świętowali Międzynarodowy Dzień Romów. Dzięki realizacji
projektu Romowie wzmocnili swoją tożsamość narodową.
- „Szkółka kultury i j. romskiego”
W szkółce realizowane były zajęcia edukacyjne w j. romskim (na podstawie
opracowanego programu nauczania j. romskiego w ramach projektu POKL
zakończonego w 2015 r.) oraz zajęcia kulturowe, takie jak kurs tańca romskiego,
prezentacja dorobku literackiego w j. romskim. 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. Szkółka działała w ramach alternatywnych form edukacji przez
kulturę. Odbiorcami programu były dzieci romskie. W ramach działania szkółki
zostało przeprowadzonych 30 godzin zajęć j. romskiego, 30 godzin zajęć tańca
romskiego oraz 10 godzin zajęć tematycznych. Zajęcia były prowadzone od
lipca do października 2017 r. Działanie szkółki kultury i j. romskiego
przyczyniło się do wzmocnienia więzi środowiska romskiego z Radomia,
ochrony tożsamości narodowej oraz rozwoju umiejętności językowych dzieci
romskich. Uczestnicy projektu uzyskali i rozwinęli umiejętności taneczne
w różnych odmianach tańców romskich oraz poszerzyli swoje umiejętności
w posługiwaniu się j. romskim. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach
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tematycznych przez co uzyskały i utrwaliły wiedzę na temat tradycji, kultury
i historii Romów.
4. 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.
5. 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 2017/18”
W ramach projektu 50 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. Projekt zrealizowany z dotacji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) oraz
środków własnych CRR
-„Active & Strong. Roma youth and women’s participation in political life.”
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Projekt realizowany od lutego do czerwca 2017 r., skierowany był do 16
młodych przedstawicieli społeczności romskiej z kilku miast w Polsce.
W ramach projektu przeprowadzono:
 warsztaty mające na celu przygotowanie uczestników do aktywnego udziału
w życiu społeczno-politycznym i pełnieniu roli lidera społeczności romskiej
 akcje społeczne prowadzone w środowiskach lokalnych (akcje dotyczyły
promocji zatrudniania Asystentów Edukacji Romskiej)
W ramach Human Dimension Implementation Meeting, które odbywały się
w Warszawie w dniach 11-22 sierpnia 2017r. OSCE zorganizowało w dniu 17
sierpnia spotkanie w formacie „okrągłego stołu” pn. Roma and Sinti Youth
Initiative: Youth as Agents of Change.
7. 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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