SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2019 R.
Działania zrealizowane przez CRR w 2019 r.
1. Projekt unijny w ramach POWER finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego
- "Pomagając innym uczę siebie" realizowany od maja 2019 r. do lutego 2020 r.
jako Lider projektu.
W ramach projektu CRR realizowała działania aktywizacyjne dla 40 młodych
osób ze społeczności romskiej (szkolenia umiejętności społecznych oraz
wolontariat). Głównym i w pełni zrealizowanym celem projektu było:
zdobywanie i doskonalenie umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy
przez 25 młodych kobiet i 15 młodych mężczyzn (od 15 do 29 r. ż.). Uczestnicy
projektu, podczas interaktywnych szkoleń i warsztatów, rozwinęli umiejętności
społeczne ważne na rynku pracy i doskonalili nabyte umiejętności poprzez
praktyczne stosowanie ich podczas realizacji zadań w ramach wolontariatu.
Wolontariat był skierowany do młodzieży i dzieci romskich w wieku szkolnym
oraz ich rodziców (pomoc w realizacji obowiązków edukacyjnych, radzenie sobie
z trudnościami, rozwiązywanie konfliktów).
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 V do XII 2019 r.
W ramach projektu przeprowadzono 1,
8-godzinne
szkolenie dla 15
pracowników JST z terenu woj. podlaskiego. 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
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zdobyli wiedzę o Romach oraz umiejętności praktyczne umożliwiające lepszą
współpracę z Romami.
- „Szkolenie dla pracowników JST” projekt realizowany od V do XII 2019 r.
W ramach projektu przeprowadzono 2,
8-godzinne
szkolenia dla 30
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. Projekt zrealizowany we współpracy z Klubem Środowisk Twórczych i Galerią
"Łaźnia ze środków własnych CRR
- „Dni Kultury Romskiej” projekt zrealizowany od VII do X 2019 r.
Celem projektu była prezentacja kultury romskiej oraz integracja społeczna a
także poprawa wizerunku Romów. W ramach projektu zorganizowano w
Radomiu dwudniową imprezę kulturalną w ramach, której zrealizowano:
 występy muzyczne,
 prezentację romskiej literatury,
 wystawę prezentującą życie Romów (fotografie przedstawiające obrazy z
przeszłości i teraźniejszego życia Romów) - salę wystawową udostępnił
KŚT i G „Łaźnia”
 degustację potraw kuchni romskiej.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami.
4. Projekt zrealizowany 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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5. Współpraca ze społecznością romską 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 2019 r. CRR systematycznie współpracowało z asystentami
edukacji romskiej, z innymi romskimi stowarzyszeniami, z przedstawicielami
samorządów lokalnych a także IRU. Członkowie i współpracownicy
stowarzyszenia podejmowali działania bezpośrednio wspierające Romów np.
poprzez pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji.
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