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Zpravodaj  
„Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních do-

vedností s cílem zvýšení jejich zapojení v sektoru služeb“  

V minulém zpravodaji jsme Vám představili projekt KEYROMA a nyní bychom Vás rádi informovali o pokroku, kterého 
jsme za několik posledních měsíců dosáhli. Bylo založeno pět místních vzdělávacích skupin čítajících 15 až 20 rom-

ských žen, byly provedeny rozhovory se zaměstnavateli a ženami z místních skupin a získané údaje byly následně za-
nalyzovány. Chcete-li se dozvědět více, pokračujte prosím ve čtení. 

 

MÍSTNÍ VZDĚLÁVACÍ SKUPINY 

Každá partnerská země sestavila 

skupinu 15 až 20 romských žen, 
které jsou hlavními aktéry podíle-

jícími se na návrhu, realizaci a 
hodnocení celého projektu. Bě-

hem uplynulých měsíců byly se 

všemi ženami udělány rozhovory 
týkající se jejich života, práce a 

dalších zkušeností. Cílem rozho-
vorů bylo identifikovat transver-

sální dovednosti, kterými ženy 
zapojené do projektu disponují. V 

potaz byly brány dovednosti zís-

kané prostřednictvím formálního, 
informálního a neformálního 

vzdělávání. Na základě těchto 
zjištění bude nyní vytvořen vzdě-

lávací modul, který bude zohled-

ňovat skutečné potřeby žen z 

místních vzdělávacích skupin, a to 

s ohledem na sociální a komuni-
kační dovednosti. Důraz bude 

kladen především na transversál-
ní dovednosti potřebné pro 

úspěšné zapojení v sektoru slu-

žeb. Díky tomuto modulu si ženy 
uvědomí svůj potenciál, získají 

sebejistotu a začnou zodpovědně 
přistupovat k osobním rozhodnu-

tím týkajícím se práce a vzdělání.  
 

Místní vzdělávací skupiny se sklá-

dají z romských žen ve věku 17 
až 63 let. Tyto ženy mají odlišné 

vzdělání (od žádného až po baka-
lářský titul) a pocházejí z různých 

zemí a různých rodinných zázemí.  

PŘÍBĚH ROMSKÉ ŽENY MANUELY 
 

Manuela (pseudonym) je 25letá romská žena, která má tři děti školního věku. Žije se svým partnerem, který je zároveň 
otcem jejích dětí. Jejich vztah je harmonický a oba jsou pracovití. 

 
Rodina se přestěhovala z chudinské čtvrti na okraji Madridu a nyní žije v madridské čtvrti Usera. Pozvali jsme Manuelu, 

aby se zapojila do projektu KEYROMA a využila tak příležitosti zlepšit si své sociální dovednosti a vyhlídky na získání prá-

ce. 

 



SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI ROMSKÝCH ŽEN—PRŮZKUM 
 

Vyhodnocování transversálních dovedností romských žen zapojených do místních vzdělávacích skupin koordinoval Mezikulturní 
ústav v Timisoaře (IIT, Rumunsko). Místní koordinátoři v partnerských zemích vypracovali zprávy o rozhovorech se ženami v 

jejich místní vzdělávací skupině. IIT tyto jednotlivé zprávy následně zanalyzoval a vypracoval závěrečnou zprávu pojednávající 
o stávající kvalifikaci a sociálních dovednostech romských žen. 
 

Hlavní závěry zprávy: 

 

 Většina romských žen si svých dovedností není vědoma, 

 Romské ženy získaly většinu svých dovedností v běžném životě, ni-

koliv v rámci formálního vzdělávání, 
 Hlavními překážkami bránícími romským ženám napříč Evropou v 

přístupu na trh práce jsou nedostatečná kvalifikace a diskriminace 

Romů, 

 Dovednosti romských žen a jednotlivých komunit se značně liší v 

závislosti na faktorech jako stav ekonomiky nebo osobní motivace, 
 V průběhu vzdělávacího modulu je třeba klást důraz na zachování 

rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem, 

 Vzdělávací modul by měl být zaměřen především na rozvoj doved-

ností romských žen a zvýšení jejich sebedůvěry.   

Ve všech partnerských zemích byly provedeny rozhovory se zaměstnavateli v sektoru služeb s cílem zjistit, jaké 

dovednosti od svých zaměstnanců vyžadují. Zaměstnavatelé byli požádáni, aby popsali svou společnost a zodpo-
věděli otázky týkající se schopností a dovedností, kterými musí jejich zaměstnanci disponovat, aby mohli danou 

práci vykonávat. Zaměstnavatelé byli rovněž dotázáni na průběh přijímacího procesu a na své dosavadní zkuše-
nosti se zaměstnáváním romských žen.  

 

Většina dotazovaných zaměstnavatelů působí v pečovatelských a úklidových službách. Další podnikají v oblasti 
hotelnictví a pohostinství. Zastoupeni byli rovněž zaměstnavatelé působící v následujících oblastech: finanční 

poradenství, finanční služby, veřejné služby, kultura, provoz kina, zemědělství, výroba kovových konstrukcí,  
sociálně prospěšná krejčovská dílna. Ačkoliv někteří dotazovaní zaměstnavatelé nepůsobí přímo v sektoru slu-

žeb, rozhovory se vždy vztahovaly k pracovním pozicím souvisejícím s poskytováním služeb, např. komunikace 
se zákazníky. V případě, že dotazovaný zaměstnavatel žádné přímé služby zákazníkům neposkytoval, rozhovory 

se týkaly toho, jaké konkrétní předpoklady by musely romské ženy splnit, aby mohly být v dané firmě zaměstná-

ny. 

ROZHOVORY SE ZAMĚSTNAVATELI 

POŽADAVKY PRACOVNÍHO TRHU V SEKTORU SLUŽEB - MANUÁL 

IIT zanalyzoval zprávy místních koordinátorů o rozhovo-

rech se zaměstnavateli a vypracoval návrh manuálu po-
jednávajícího o požadavcích pracovního trhu v sektoru 

služeb ve všech pěti partnerských zemích. Tento manuál 
nabízí přehled hlavních měkkých a komunikačních do-

vedností, které jednotliví zaměstnavatelé vyžadují, při-

čemž speciální pozornost je věnována problematice za-
členění romských žen do sektoru služeb. Tento manuál 

bude dostupný na webových stránkách projektu, a to ve 
všech pěti jazykových mutacích.  

 
 

Tento manuál je výsledkem SWOT analýzy, jež byla vy-

pracovaná na základě informací, které místní koordiná-
toři získali v rámci rozhovorů s alespoň šesti zaměstna-

vateli ve své zemi. Všichni dotazovaní zaměstnavatelé 
se shodli, že z hlediska kompetencí jsou nejdůležitější 

měkké dovednosti a postoj uchazečů. Většina zaměst-

navatelů od svých zaměstnanců požaduje kladný vztah 
k práci (ochota pracovat, zapojení do pracovního proce-

su, otevřenost, nezávislost, úcta, tolerance atp.) a měk-
ké dovednosti (komunikační dovednosti, týmová práce a 

schopnosti učit se nové věci, předávat vědomosti ostat-
ním a řídit se pokyny). 



PRAKTICKÁ INTERNETOVÁ SKUPINA 

Praktická internetová skupina je online plat-

forma, jejímž prostřednictvím bychom se o 
výstupy projektu KEYROMA rádi podělili s 

širším okruhem odborníků na vzdělávání a 
zaměstnanost. Mezinárodní komunita lidí a 

organizací oddaných myšlence vzdělávání 

romských žen a jejich začlenění na trh práce 
tak díky této platformě získá prostor pro 

výměnu dobré praxe a zkušeností. Chcete-li 
získat přístup k hlavním dokumentům a sdí-

let své názory s partnery projektu a dalšími 
odborníky, přidejte se prosím prostřednic-

tvím webové stránky www.keyroma.eu k 

naší Praktické internetové skupině.  

Na této stránce jsou v současné době k dis-

pozici následující dokumenty: 
 

 Zpravodaj 1 

 Průvodní brožurka projektu 

 Cíl, účel a předpokládané výstupy pro-

jektu 

 Zajímavé a užitečné odkazy (na úrovni 

jednotlivých zemí, stejně tak jako na 
úrovni evropské) 

 Manuál „Výsledky rozhovorů se zaměst-

navateli” 

 Praktická internetová skupina 

WEB PROJEKTU: 
www.keyroma.eu 

Připojte se k naší 
Praktické internetové 
skupině a získejte tak 
možnost debatovat s 
odborníky o proble-
matice vzdělávání 
dospělých a spole-
čensko-ekonomické 
integraci romských 

žen. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Publikace reprezentuje názory autora a Evropská komise neodpovídá za 
použití informací, jež jsou jejím obsahem. Projekt N º 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 zpravodaje .V takovém případě odpovězte na tento email a sdělte nám, že již nechcete 

dostávat informace o tomto projektu. 

Instituto de Formación Integral, S.L.U. (Španělsko)/Webové stránky: www.ifi.com.es/Kontaktní osoba: Chiara Assirelli Pandolfi/E-mail: c.assirelli@ifi.com.es 

AMALIPE Centrum mezietnického 
dialogu a tolerance (Bulharsko)  
Webové stránky: 
www.amalipe.com 
Kontaktní osoba:  
Deyan Kolev 
E-mail:  
deyankolev@mail.bg 

Evropská rozvojová agentura 
(Česká republika) 
Webové stránky:  
http://euda.eu 
Kontaktní osoba:  
Karolina Risingerová  
E-mail:  
karolina.risingerova@eracr.cz  

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

Mezikulturní ústav v Timisoaře 
(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:  
Marta Pinto 
E-mail:  
marta.pinto@erionet.eu 

Koordinátor projektu: 

Partneři projektu: 

http://www.keyroma.eu

