SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2020 R.
Działania zrealizowane przez CRR w 2020 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 IX 2020 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 zdobyli wiedzę o Romach oraz
umiejętności praktyczne umożliwiające lepszą współpracę z Romami.
- „Szkolenie prawo na co dzień” projekt realizowany od V do IX 2020 r.
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W ramach projektu przeprowadzono zajęcia szkoleniowe, w wymiarze
7 godzin/dziennie. Przeprowadzono łącznie 14 godzin zajęć dla 10 Romów.
Uczestnicy szkolenia otrzymali, opracowaną w ramach projektu, broszurę
informacyjną i materiały piśmiennicze . Uczestnicy projektu skorzystali również
z porad prawnych. Łącznie prawnik udzielił 20 godzin porad prawnych dla
10 Romów. Zakres tematyczny porad prawnych np. upadłość konsumencka, piecza
zastępcza, prawo lokalowe, postępowanie egzekucyjne, naruszenie dóbr osobistych
na tle przynależności do mniejszości romskiej, prawo spadkowe. Uczestnicy
szkolenia uzyskali wiedzę na temat instytucji pomocowo – informacyjnych
działających w Polsce, nabyli praktyczne umiejętności dotyczące wypełniania
wniosków i pisania podstawowych pism dotyczących załatwiania spraw
urzędowych i prywatnych. Poprawili swoje umiejętności komunikacyjne
i zmniejszyli swoje obawy przed kontaktami z instytucjami publicznymi. Porady
umożliwiły uczestnikom podjęcie pierwszych działań w rozwiązaniu indywidualnych problemów prawno - społecznych.
- „Dni Kultury Romskiej” projekt realizowany od V do IX 2020 r.
Celem projektu była prezentacja kultury romskiej oraz integracja społeczna a także
poprawa wizerunku Romów. W ramach projektu zorganizowano w Białymstoku
i okolicy 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)
 degustację potraw kuchni romskiej.
Dzięki zrealizowanym imprezom przybliżono kulturę romską mieszkańcom
Białegostoku i okolic, co przyczyniło się do integracji społecznej i poprawy
wizerunku Romów. W trakcie realizacji projektu zastosowano środki zapewniające
bezpieczny udział w imprezach (dostęp do środków dezynfekcyjnych, dystans,
maseczki ochronne). Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i pozytywnymi
opiniami.
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- „RROM PO DROM” projekt realizowany od IV do XII 2020 r.
W ramach realizacji zadania zostało wydane 4 numery czasopisma. Każdy numer
kwartalnika RROM PO DROM został wydawany w nakładzie 500 sztuk. W ramach
realizacji projektu zostało wynajęte biuro redakcyjne. W biurze umieszczono środki
do dezynfekcji dłoni a organizacja pracy redakcji umożliwiała zachowanie
odpowiedniego dystansu. Personel miał też możliwość kontaktować się z redakcją
zdalnie w celu zmniejszenia zagrożenia zakażeniem COVID 19. Czasopismo
RROM PO DROM zawierało treści w języku polskim i romskim. Dystrybucja
czasopisma odbyła się za pośrednictwem poczty, poprzez członków i współpracowników oraz partnerów CRR.
Każdy numer kwartalnik RROM PO DROM zawierał:
1. Część publicystyczną:
a) aktualności dotyczące życia codziennego Romów
b) historia, tradycje Romów
2. Część poradniczo-informacyjną
a) wiadomości kulturalne
b) wiadomości z kraju i ze świata
c) porady prawno-społeczne
3. Część edukacyjno - rozrywkową
3. Projekt zrealizowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020:
- Konferencja „Romowie w szkole” projekt realizowany od IV do VIII 2020 r.
Konferencja „Romowie w szkole” skierowana była do wszystkich osób zajmujących
się oświatą, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół,
nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, wydziałów
oświaty, AER. Konferencja została zorganizowana w Warszawie dla 100 osób.
Na konferencji asystenci edukacji romskiej (AER) przedstawili swoje
doświadczenia o współpracy ze środowiskiem romskim i korzyściach, jakie
przynosi ich obecność w szkołach. Wskazali trudności, jakich doświadcza dziecko
romskie w szkole, których nie doświadczają i nie wyobrażają sobie osoby
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wychowane w monokulturowym środowisku. Zaproszeni na Konferencję „Dziecko
Romskie w szkole” psycholodzy zaprezentowali jak w praktyce wykorzystać
zdobycze psychologii międzykulturowej w edukacji dzieci i młodzieży z różnych
środowisk kulturowych. Przedstawiciele placówek edukacyjnych przedstawili
problemy w zarządzaniu wielokulturowością w szkole z praktycznego punktu
widzenia. Przekazane informacje ułatwią pracę osobom związanym zawodowo
z oświatą i współpracą z Romami, pozytywnie wpłyną na realizację obowiązków
szkolnych przez uczniów romskich i zmotywują rodziców do większego
zaangażowania w edukację swoich dzieci. Konferencja „Romowie w szkole” została
pozytywnie oceniona przez uczestników.
4. Współpraca ze społecznością romską instytucjami publicznymi, organizacjami
pozarządowymi i międzynarodowymi.
CRR 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 2020 r. CRR systematycznie współpracowało z asystentami
edukacji romskiej, z innymi 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, pomoc dla seniorów
w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid – 19, przekazywanie
informacji o pandemii i środkach bezpieczeństwa w środowisku romskim.
Stowarzyszenie w trakcie realizacji swoich działań dbało o bezpieczeństwo
beneficjentów i uczestników projektów oraz personelu i współpracowników poprzez
stosowanie środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki, zachowanie
dystansu).
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