Kdo jsme?
Koordinátor projektu:
Instituto de Formación Integral, S.L.U.
(IFI) je španělská soukromá společnost
poskytující výcvik a poradenské služby
v nejrůznějších oborech.
Partneři:
Romi Serseni je španělská nezisková organizace pracující především s romskými ženami. Pomáhá upevňovat hodnoty tolerance
a realizuje projekty zaměřené na společenskou a pracovní integraci.
Evropská rozvojová agentura (ERA) se sídlem v Praze je expertní síť působící v celé EU
a zabývající se regionálním rozvojem, inovacemi, hodnocením a vzděláváním.
Mezikulturní ústav v Timisoaře (IIT)
je rumunská nezisková organizace realizující projekty v oblasti veřejného života,
vzdělávání, kultury a výzkumu. Pozornost věnuje zejména problematice vzdělávání romských dětí.
Centrum mezietnického dialogu a
tolerance (AMALIPE) usiluje o prosazení integrace Romů v oblastech
školství, zdravotnictví, zaměstnanosti a komunitního rozvoje v Bulharsku.
Evropská romská informační
kancelář (ERIO) je mezinárodní
organizace zaměřující se na boj
s diskriminací a předsudky vůči
Romům. Hájí zájmy romské komunity a šíří povědomí o této
problematice.

Kontaktní údaje
Stránky projektu: www.keyroma.eu
Partneři:

Kontaktní osoba: Chiara Assirelli Pandolfi
E-mail: c.assirelli@ifi.com.es
Webové stránky: www.ifi.com.es

Kontaktní osoba: Alexandra Martinez
E-mail: romieuropeo@yahoo.es
Webové stránky: www.romiserseni.com

Kontaktní osoba: Karolína Risingerová
E-mail: karolina.risingerova@eracr.cz
Webové stránky: www.eracr.cz

Kontaktní osoba: Romina Matei
E-mail: romina.matei@intercultural.ro
Webové stránky: www.intercultural.ro

Kontaktní osoba: Deyan Kolev
E-mail: deyan_kolev@yahoo.com
Webové stránky: www.amalipe.com

Kontaktní osoba: Lien Bauwens
E-mail: lien.bauwens@erionet.eu
Webové stránky: www.erionet.eu

„Rozvoj klíčových
kompetencí romských žen
v oblasti sociálních
dovedností s cílem zvýšení
jejich zapojení v sektoru
služeb“
Program celoživotního vzdělávání
Multilaterální projekt Grundtvig
Nº 518536-LLP-1-2011-1-ESGRUNDTVIG-GMP

O projektu
Projekt KEYROMA
je financován jedním z programů Evropské komise, Programem celoživotního
učení. Jedná se o dvouletý projekt (leden
2012—leden 2014) realizovaný v pěti zemích (Španělsku, České republice, Bulharsku, Rumunsku a Belgii).
Projekt KEYROMA řeší nedostatečnou
integraci romských žen na pracovním
trhu. Tento problém je mezi romskými
ženami velmi rozšířen, a to zejména proto, že z pohledu zaměstnavatelů mívají
romské ženy nedostatečné vzdělání. Partneři zapojení do projektu se snaží tyto
ženy motivovat, podporovat a nabídnout jim možnost doplnit si vzdělání.
Cíle projektu
• Posílit společensko-ekonomickou integraci romských žen prostřednictvím
vzdělávání pro dospělé.
• Poskytovat informace uzpůsobené
specifické cílové skupině a tím přispět
ke zkvalitnění vzdělávání pro dospělé.
• Zlepšit zapojení romských žen do
vzdělávání a přispět tak k jejich uplatnění na trhu práce.
• Navázat přímý kontakt s cílovou skupinou, prosazovat sociální soudržnost,
občanskou angažovanost a přispívat
tím k naplnění potenciálu zúčastněných žen.

Jak budeme postupovat?
Každá zúčastněná země ve spolupráci s
místní vzdělávací skupinou čítající přibližně 20 romských žen navrhne a zrealizuje
inovativní a specializovaný školicí program uzpůsobený místním podmínkám.
Tyto ženy, které představují hlavní aktéry
projektu, se budou podílet na návrhu, realizaci a hodnocení školicího programu.
Náplň školicího programu bude vytvořena zejména na základě následujících hledisek:
1. Zhodnocení znalostí a dovedností místních vzdělávacích skupin.
2. Požadavky, které zaměstnavatelé v sektoru služeb kladou na své zaměstnance.
3. Představy, potřeby a přání zúčastněných žen.
Výstupy projektu
• Metodologie pro hodnocení schopností
účastnic a pro zjišťování požadavků
zaměstnavatelů v sektoru služeb.
• Průzkum stávajících schopností a sociálních dovedností romských žen.
• Příručka popisující požadavky trhu
práce v sektoru služeb, zejména s ohledem na sociální a komunikační schopnosti.
• Případové studie (příklady úspěšných
účastnic školicího programu).
• Závěrečný školicí modul.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Komu je projekt určen
• Romským ženám.
• Společnostem, organizacím a dalším
institucím pracujícím s Romy.
• Poskytovatelům profesního vzdělání,
místním organizacím, veřejným institucím a neziskovým organizacím zabývajícím se problematickou společenského a ekonomického začlenění
Romů a jejich přístupem ke vzdělání.
• Zaměstnavatelům v sektoru služeb.
• Organizacím, které pracují s jinými
znevýhodněnými skupinami (např.
přistěhovalci, lidmi s postižením atd.)
a rády by přejaly metodologii a postupy projektu KEYROMA.

Praktická internetová skupina
Součástí webové stránky projektu bude i
praktická internetová skupina, sloužící
jako komunikační platforma pro odborníky na vzdělávání a zaměstnávání
a organizace zabývající se romskou
problematikou. Cílem této skupiny je
šířit výstupy projektu na nadnárodní
evropské úrovni, podporovat diskuzi
a zvýšit povědomí společnosti, politiků,
odborníků a Romů o vzdělávání pro dospělé a společensko-ekonomické integraci.

