SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2018 R.
Działania zrealizowane przez CRR w 2018 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 realizował działania aktywizacyjne dla społeczności
romskiej z Radomia (szkolenia zawodowe, szkolenia umiejętności społecznych
oraz staże zawodowe). Uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:
indywidualne doradztwo zawodowe z IPD, szkolenia zawodowe (75 UP),
szkolenia dla AP (5UP), szkolenia umiejętności społecznych, czteromiesięczny
staż zawodowy, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, motywowaniu do
podjęcia aktywności zawodowej, zwiększania kwalifikacji, pomoc
w znalezieniu zatrudnienia.
- „Romska Akademia Pracy” realizowany od września 2016 do sierpnia 2018 r.
jako partner firmy Best Complex Beata Staniszewska
W 2018 r. CRR w ramach realizacji w/w projektu wspierało Lidera w rekrutacji
uczestników oraz organizacji działań merytorycznych. Jako partner CRR
odpowiadała za organizację czteromiesięcznych staży dla 60 UP, monitoring
staży. CRR współpracowała z Liderem projektu oraz Grupą Konsultacyjną
i wspierała uczestników w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
4. Projekty zrealizowane na podstawie umowy z PSP nr 23 w Radomiu:
- Mikołajki
W ramach projektu zorganizowano zabawę mikołajkową dla 50 romskich dzieci,
którym przekazano upominki i słodycze.
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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 2018 r. CRR systematycznie współpracowało z asystentami
edukacji romskiej, z innymi romskimi stowarzyszeniami, z przedstawicielami
samorządów lokalnych a także IRU.
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