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ZpravodajZpravodajZpravodajZpravodaj        
“Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních 
dovedností s cílem zvýšení jejich zapojení v sektoru služeb“ 

V tomto newsletteru bychom Vás rádi informovali o pokroku, kterého jsme v rámci projektu KeyRoma dosáhli. V současné 
době bylo zahájeno testování školicího modulu na místní úrovni, v pěti zemích již probíhají školení romských žen a naše 
Praktická internetová skupina je spuštěna pro online diskuze. Chcete-li se dozvědět více, pokračujte, prosím, ve čtení. 

 

TESTOVÁNÍ ŠKOLICÍHO MODULU NA MÍSTNÍ ÚROVNI 

Náš projekt dospěl do klíčové fáze. Poté, co 
jsme ve spolupráci s místními vzdělávacími 
skupinami sestávajícími z romských žen 
vyvinuli školicí modul, nyní přistupujeme 
k jeho implementaci na místní úrovni. První 
p r a k t i c k é  t e s t o v á n í  p r o b ě h ne 
prostřednictvím implementace tohoto 
modulu přímo v jednotlivých místních 

vzdělávacích skupinách. Partneři projektu 
za pomoci pracovních poradců a kulturních 
mediátorů zorganizují školení v pěti 
zemích, konkrétně v Belgii, Bulharsku, 
České republice, Rumunsku a Španělsku. 
Od účastnic kurzu se očekává, že budou na 
školení pravidelně docházet, budou chodit 
v čas a dosáhnou jistých pokroků. 

Každá partnerská organizace ve své zemi uspořádá školení zaměřené na rozvoj klíčových sociálních dovedností, které zvýší 
možnost zapojení romských žen na trhu práce. Školení by mělo trvat celkem 30 hodin, každá partnerská organizace si však 
rozvrh může uzpůsobit tak, aby vyhovoval jejich konkrétní situaci a potřebám účastnic. Školicí moduly sestávají ze čtyř lekcí 
zaměřených na postoje, dovednosti, vědomosti a mediaci/předávání informací. V průběhu tohoto prvního praktického 
testování modulu bude ženám představena celá řada témat věnovaných nejen profesním dovednostem, ale i jejich 
osobnostním a sociálním dovednostem, zejména těm souvisejícím  se sebevědomím a schopností naučit se používat nové 
nástroje, které jim usnadní získávání nových informací, a především jim pomohou vybudovat si větší sebedůvěru a zlepšit 
tak vnímání sebe samých.  
 

Belgie 
 
V Belgii probíhá školení v Bruselu, a to od června do července, v průměru pět hodin týdně. Téměř všechny ženy náležející do 
belgické místní vzdělávací skupiny pocházejí z východní Evropy a ovládají alespoň jeden cizí jazyk. Úroveň jejich dosaženého 
vzdělání je od základní školy až po školu vysokou. Většině těchto žen chybí sebedůvěra a jejich pracovní zkušenosti jsou 
omezené. Toto školení má proto pro rozšíření jejich vědomostí a zlepšení jejich sociálních dovedností zásadní význam. 
Ačkoliv složení této skupiny je velmi různorodé, všechny ženy o přínosy tohoto výcviku projevily zájem. 

ŠKOLICÍ MODUL 



Bulharsko 
V Bulharsku školení probíhá v malém 
městečku jménem Kamonov, a to od 
13. května do 27 června, v průměru 
čtyři hodiny týdně. Většina žen v této 
skupině dokončila pouze šestou třídu 
základní školy a dvě z nich do školy 
nechodily vůbec. Nejmladší účastnici je 
19 let, nejstarší 58. Bez ohledu na jejich 
věkový rozdíl nebo dosažené vzdělání 

všechny účastnice pojí společný cíl – maximálně využít této 
jedinečné příležitosti, díky které doufají, že se jim v blízké 
budoucnosti otevřou nové možnosti na trhu práce. Slovy jedné 
z účastnic:  
 

„[Cítím se] připravená začít toto léto znovu, naučit se nové 
dovednosti, které mi snad v budoucnu pomohou získat lepší práci.“ 

(Stvetanka Todorova, 19 let)  
 

Česká republika 
V České republice školení probíhá od 9. května do 16. července 
v Praze, a to tři hodiny týdně. Většina českých účastnic má nízkou 
úroveň vzdělání a dokončila pouze základní školu. Nejmladší 
účastnici je 23 let, nestarší 51. Většině žen se po porodu prvního 
dítěte již nepodařilo vrátit se do práce a jejich pracovní zkušenosti 
jsou tak omezené. Všechny ženy hovoří plynně česky, žádné cizí 
jazyky ale neovládají. Většina účastnic má zkušenosti 
s rekvalifikačními kurzy (např. kadeřnice, kuchařka, apod.) a kurzy 
počítačových dovedností. Všechny ženy mají zkušenost 
s diskriminací. 

Rumunsko  
Školení v Rumunsku probíhá v městečku Recas poblíž Temešváru, 
a to od 14. května do 3. července, čtyři hodiny týdně. Účastnicím je 
mezi 16 a 50 roky a všechny pocházejí se stejné romské komunity, 
kde je 30 % jejích členů příbuzensky spřízněných. Většina žen ve 
skupině (55 %) nemá žádné formální vzdělání, 30 % dokončilo 
pouze první stupeň a 25 % dokončilo 8 let základní školy. Většina 
žen byla zaměstnaná pouze nelegálně na sezonní práce. Skutečnou 
pracovní zkušenost má pouze jedna žena. Většina žen ve skupině 
je vdaná a má děti, bez rodiny jsou pouze tři účastnice. Jedna žena 
má jedno dítě, ostatní tři až osm dětí. Víc než polovina z nich žije 
ve stanech a ze sociálních dávek. Školicí modul bylo proto v tomto 
případě nutno uzpůsobit potřebám této konkrétní skupiny.  
motivovaně a mají chuť se  
 
Španělsko 
Ve Španělsku školení probíhá 
v Orcasuru, madr idské čtvrt i 
s nejpočetnější romskou populací, a to 
od května do června, čtyři hodiny 
denně. Jednotlivé bloky jsou rozděleny 
na praktickou a teoretickou část. 
Účastnice se pohybují ve věkovém 
rozmezí 25 až 60 let, většina z nich je 
vdaná a má děti. Ačkoliv míra 
dosaženého vzdělání v této skupině je 
velmi nízká, účastnice působí uvolněně, motivovaně a mají chuť se 
zapojovat. 

JAK SE ZAPOJIT 
1. Přidejte se k naší praktické internetové skupině! 
Chcete se zapojit do diskuze a vyměňovat si příklady dobré 
praxe v rámci nadnárodní sítě usilující o vzdělání romských žen 
a jejich zapojení na trhu práce? Pak se přidejte k naší praktické 
internetové skupině! Jednoduše navštivte naši internetovou 
stránku a zaregistrujte se:  
http://keyroma.eu/cs/content/online-community.  
 

 

2. Sledujte nás na Twitteru: https://twitter.com/keyroma 
 

Výstupy projektu dostupné online: 
 

• Newsletter 3 
• Zápisy z místních seminářů 
• 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. 

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

Koordinátor projektu: 

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

Partneři projektu: 

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

Mezikulturní ústav v Timisoare  
(Rumunsko ) 
Webové stránky: 
 www.intercultural.ro 
Kontaktní osoba:  
Romina Matei 
E-mail:  
romina.matei@intercultural.ro 

Evropská romská infor- 
Macní kancelár (Belgie) 
Webové stránky 
www.erionet.eu 
Kontaktní osoba:  
Marta Pinto 
E-mail:  
marta.pinto@erionet.eu 

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


