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Zpravodaj
« Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních
dovedností s cílem zvýšení jejich zapojení v sektoru služeb»
Prostřednictvím tohoto zpravodaje bychom Vás rádi informovali o projektu KEYROMA: jedná se o dvouletý
projekt, do kterého se zapojí šest partnerů z celé Evropy. Zaměřuje se na posílení sociálně-hospodářské integrace romských žen, a to prostřednictvím pozitivní motivace, pobídek a přístupu romských žen ke vzdělávání.
Chtěli bychom se podělit o své poznatky a o výsledky tohoto projektu. Začneme tím, že prostřednictvím tohoto
bulletinu představíme cíle a pozadí projektu KEYROMA.

PROJEKT KEYROMA
Romové žijící v Evropě často
zažívají sociální a hospodářské
vyloučení, které se často projevuje zhoršeným přístupem k zaměstnání, vzdělání, bydlení a
zdravotní péči. Situace romských
žen je často ještě těžší, protože
musí čelit vícenásobné diskriminaci: z důvodů jejich etnické příslušnosti, jakož i z důvodu příslušnosti k ženskému pohlaví.
Protože romské ženy se často
vdávají v nízkém věku a zůstávají
v domácnosti, mívají potíže nejen

s uplatněním na pracovním trhu,
ale také se začleněním do procesu
vzdělávání.

JAKÉ JSOU CÍLE PROJEKTU?
Projekt KEYROMA se zaměřuje právě na tuto zvláště ohroženou skupinu romských
žen a na zlepšení jejich sociálně-ekonomické integrace. Jejich zapojením do vzdělávacího modulu se snažíme zvýšit jejich celkové zapojení do vzdělávacího procesu a
posílit jejich klíčové dovednosti a kompetence pro lepší přístup na trh práce, a to
zejména v sektoru služeb.

JAK BUDEME POSTUPOVAT?
Abychom zajistili, že bude vzdělávací modul skutečně přizpůsoben potřebám romských žen, budeme jej
rozvíjet v úzké spolupráci s místní učební skupinou.
V první fázi sestaví každá partnerská země lokální
učební skupinu dvaceti romských žen a posoudí jejich
schopnosti a dovednosti.
Výsledky tohoto hodnocení budou zkombinovány se závěry vyvozenými z rozhovorů se
zaměstnavateli v sektoru služeb. Ti budou tázáni ohledně dovedností, které očekávají od
svých zaměstnanců.
Obsah školení bude potom založen na získa-

ných výstupech, jakožto
i na přímých požadavcích lokálních učebních
skupin. Poté se každá z
učebních skupin zúčastní pilotního projektu a
následného zhodnocení
učebního modulu, na
jehož vývoji se podílela.

WEBOVÉ
STRÁNKY
PROJEKTU:
www.keyroma.e
u
Můžete se připojit
k naší online komunitě, v rámci které se
budou projednávat
otázky sebevzdělávání dospělých a sociálně-ekonomické integrace romských žen.

Vedoucí organizace:
Institut komplexního vzdělávání, S.L.U. (Španělsko)/Webové stránky: www.ifi.com.es/: Chiara Assirelli Pandolfi/E-mail: c.assirelli@ifi.com.es

Partnerské organizace:

Romi Serseni
(Španělsko)
Webové stránky:
www.romiserseni.com
Kontaktní osoba:
Alexandra Martinez
E-mail:
romieuropeo@yahoo.es

Evropská rozvojová
agentura (Česká republika)
Webové stránky:
http://euda.eu
Kontaktní osoba:
Marie Svitáková
E-mail:
marie.svitakova@eracr.cz

Interkulturní ústav
Timisoara (Rumunsko)
Webové stránky:
www.intercultural.ro
Kontaktní osoba:
Romina Matei
E-mail:
Romina.matei@intercultural.ro

Evropská romská informační
kancelář (Belgie)
Webové stránky:
www.erionet.eu
Kontaktní osoba:
Lien Bauwens
E-mail:
lien.bauwens@erionet.eu

AMALIPE Centrum pro mezietnický
dialog a toleranci. (Bulharsko)
Webové stránky:
www.amalipe.com
Kontaktní osoba:
Deyan Kolev
E-mail:
deyankolev@mail.bg

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 Zpravodaje. V takovém případě odpovězte na tento email a sdělte nám, že již nechcete dostávat informace o tomto projektu.

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

