
ISSUE 1  |  2012ISSUE 1  |  2012ISSUE 1  |  2012ISSUE 1  |  2012    

ISSUE 3| 2013 

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter    3333    
„Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních doved-

ností s cílem zvýšení jejich zapojení v sektoru služeb.“   

V tomto newsletteru bychom Vás rádi informovali o pokroku, kterého jsme v rámci projektu KeyRoma dosáhli. Byly 
vytvořeny školicí moduly, proběhly diseminační semináře a do provozu byla uvedena i Praktická internetová skupina, 

kde nyní mohou probíhat online diskuze. Chcete-li se dozvědět více, pokračujte prosím ve čtení. 

ŠKOLICÍ MODUL 

Každá partnerská organizace ve spolupráci s místní 
vzdělávací skupinou (čítající v každé partnerské zemi 
zhruba dvacet romských žen) vytvořila inovativní školicí 
modul určený k použití na místní úrovni. Klíčovými aktéry 
celého projektu jsou samotné romské ženy, které se na 
návrhu, realizaci a hodnocení školicího modulu přímo 
podílí. Školicí moduly se sestávají ze čtyř lekcí zaměřených 
na postoje, dovednosti, vědomosti a mediaci/předávání 
informací. Cílem celého školicího modulu a výcviku je 

přispět k rozvoji klíčových kompetencí romských žen 
v oblasti sociálních dovedností a zvýšit tak možnost jejich 
zapojení v sektoru služeb. 
 
 Školicí moduly budou během příštího měsíce dostupné 
online v rámci Praktické internetové skupiny 
(http://keyroma.eu/en/content/online-community).  

Ve Španělsku, České republice, Rumunsku, Bulharsku a v Belgii proběhly diseminační 
semináře, jichž se zúčastnily nejrůznější zainteresované strany, mezi nimi romské 
ženy, lidé působící na předních pozicích v oblasti vzdělávání, zaměstnavatelé ze 
sektoru služeb, organizace poskytující rekvalifikace a školení, učitelé, nevládní 
organizace zabývající se problematikou vzdělávání, zaměstnanosti a/nebo 
problematikou romských žen, úřady práce, sociální pracovníci a zástupci místních 
médií. Hlavním cílem těchto seminářů bylo představit samotný projekt, jeho cíle, 
obsah, předpokládané výsledky a náplň jednotlivých školicích modulů. V rámci 
seminářů proběhla i úvodní debata o tom, jak tyto moduly co nejlépe šířit. 
 
 Podrobnější informace o diseminačních seminářích budou dostupné na našich 
webových stránkách (http://keyroma.eu) a také v rámci Praktické internetové 
skupiny  
(http://keyroma.eu/en/content/online-community). 

DISEMINAČNÍ SEMINÁŘE 



Praktická internetová skupina (PIS) se skládá z romských aktivistů, 
odborníků účastnících se rozhodovacích procesů, učitelů, organizací 
poskytujících rekvalifikaci a školení, úřadů práce a romských 
organizací z nejrůznějších evropských zemí. Hlavním cílem PIS je 
informovat o průběhu projektu KeyRoma a snažit se mezi 
zainteresovanými stranami podnítit diskuzi týkající se jednotlivých 
témat projektu. 
 
 PIS je rozdělena na tři hlavní sekce  
 
 1) Blogovací sekce: zde máte možnost 
formou blogu sdílet zkušenosti se 
zaměstnavateli, organizacemi poskytujícími 
rekvalifikaci a školení, sociálními 
pracovníky, lidmi působícími na předních 
pozicích v oblasti vzdělávání, romskými 
mediátory, pracovními poradci, zaměstnanci 
nevládních organizací, školiteli a s dalšími 
odborníky. Mediátoři, kteří jsou zapojeni do 
tohoto projektu, zde budou psát o svých 
zkušenostech a různých výzvách a příhodách spojených 
s realizací tohoto projektu. O své zkušenosti s romskými ženami, 
zaměstnáváním znevýhodněných skupin a vzděláváním dospělých 
se můžete podělit i Vy.  
 
 2) Hlasovací sekce: zde můžete položit či zodpovědět otázky 
týkající se vzdělávání, zaměstnávání a/nebo rekvalifikace romských 
žen. Odpověď Vám zabere jen minutu, pro nás však bude velmi 
přínosná, jelikož nám na Vašem názoru opravdu záleží. Otázky zde 
můžete i sami pokládat a snadno tak zjistit, co si o vašem 
problému myslí ostatní. 
 

 3) Fórum: tato sekce Vám nabízí možnost diskutovat o tématech 
souvisejících s projektem přímo s dalšími zainteresovanými 
stranami. Fórum Vám nabízí možnost zapojit se do již probíhající 
diskuze, stejně tak jako založit si diskuzi vlastní. Využijte možnosti 
sdílet své názory a dozvědět se více o zkušenostech a dobré praxi 
přímo od zainteresovaných stran působících v ostatních evropských 
zemích!  
 

 Přidejte se k nám online a zapojte se do diskuzí a 
hlasování o tématech souvisejících s tímto 

projektem! Dozvíte se o výměně dobré praxe 
v rámci nadnárodní sítě usilující o vzdělání 

romských žen a jejich zapojení na trhu 
práce.  
 
 Jak se přidat k Praktické internetové 
skupině?  

 
 Jednoduše navštivte naši internetovou stránku 

a  z a r e g i s t r u j t e  s e : 
http://keyroma.eu/en/content/online-community.  

 
 
VÝSTUPY PROJEKTU DOSTUPNÉ ONLINE: 
 

• Newsletter 1 a 2 
• Praktická internetová skupina 
 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Publikace prezentuje názory autora a Evropská komise neodpovídá za 
použití informací, jež jsou jejím obsahem. Projekt Nº 518536-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP  

Vážíme si Vašeho soukromí a nebudeme Vaše osobní údaje nikomu pronajímat, prodávat nebo jinak sdělovat. Neprodleně odstraníme Vaši e-
mailovou adresu, pokud si přejete již nedostávat naše Newslettery. V takovémto případě odpovězte na tento e-mail a sdělte nám, že již 

nechcete dostávat informace o tomto projektu. 

Instituto de Formación Integral, S.L.U. (Spain)/Website: www.ifi.com.es/Contact person: Chiara Assirelli Pandolfi/E-mail: c.assirelli@ifi.com.es 

PŘIDEJTE SE K NAŠÍ PRAKTICKÉ INTERNETOVÉ SKUPINĚ! 

European Development Agen-
cy  (Czech Republic) 
Website:  
http://euda.eu 
Contact person:  
Karolina Risingerová  
E-mail:  
karolina.risingerova@eracr.cz  

Intercultural Institute of  
Timisoara (Romania) 
Website: 
 www.intercultural.ro 
Contact person:  
Romina Matei 
E-mail:  
romina.matei@intercultural.ro 

European Roma Infor- 
mation Office (Belgium) 
Website  
www.erionet.eu 
Contact person:  
Marta Pinto 
E-mail:  
marta.pinto@erionet.eu 

Koordinátor projektu: 

Partneři projektu: 

Romi Serseni  
(Spain) 
Website: 
www.romiserseni.com 
Contact person:  
Alexandra Martinez  
E-mail:  
romieuropeo@yahoo.es 

AMALIPE Center for Interethnic 
Dialogue and Tolerance (Bulgaria)  
Website:  
www.amalipe.com 
Contact person:  
Deyan Kolev 
E-mail:  
deyankolev@mail.bg 


