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NAMEN PROJEKTA

Spodbujanje, širjenje in izmenjava rezultatov ter
gradiv na področju vključevanja Romov v različne
sfere družbenega življenja.
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CILJI PROJEKTA
•

Vplivanje na zavedanje o pomembnosti sodelovanja in izmenjave
dobrih praks za uspešno delovanje na področju integracije
Romov.

•

Zbiranje gradiv, materialov ter različnih projektov ter projektnih
rezultatov s področja integracije Romov v Evropi.

•

Spodbujanje uporabe, predstavitev ter objave različnih že obstoječih
gradiv in materialov s področja integracije Romov na platformi e-RR.

•

Predstavitev dobrih praks s področja izobraževanja in
usposabljanja, politik ter pomembnih dokumentov s področja
integracije Romov.

•

Povezovanje in mreženje različnih institucij, ki delujejo na
področju integracije Romov.
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REZULTAT PROJEKTA
http://www.eromaresource.com

mednarodna spletna izobraževalna in informacijska
platforma, kjer bodo informacije na razpolago vzgojiteljem,
učiteljem, izobraževalcem odraslih, svetovalnim delavcem,
socialnim delavcem, zdravstvenim delavcem, načrtovalcem
projektov, strokovnjakom za posamezna področja, odraslim
Romom, romskim učencem.
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Na kaj smo se opirali pri snovanju platforme?


Ugotavljanje potreb potencialnih uporabnikov v 5 državah partnericah.



Pregled stanja ter zbiranje informacij o zakonodaji, ključnih akterjih,
gradivih ter projektih v državah.



Skupno transnacionalno poročilo o Pregledu stanja ter ugotavljanju potreb
strokovnjakov, ki delujejo na področju vključevanja Romov



Pregled stanja na evropskem nivoju in dodatek k zbirnemu poročilu.

Koga smo spraševali?
176 strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih izobraževanja in integracije Romov:
 socialno delo
 nevladne organizacije
 učitelji
 romski pomočniki
 zdravstveni delavci
 predstavniki zaposlitvenih servisov
 predstavniki lokalnih oblasti
 raziskovalce
 druge strokovnjake glede na specifičnost držav

Ugotovitve raziskave – kaj naj platforma
vsebuje?
• Splošne informacije o značilnosti Romov ter statistične podatke o
Romski populaciji
• Informacije o institucijah, ki se ukvarjajo z vključevanjem Romov
• Aktualna zakonodaja ter drugi pravni akti ter strateški dokumenti
• Demografski podatki
• Podatki o življenjskih stilih ter navadah, podatki s področja
zaposlovanja, zdravstva, izobraževanja, diskriminacije, kulture
• Primeri dobrih praks iz vključevanja Romov
• Primeri projektov s področja vključevanja Romov

Kaj želi s projektom doseči?
• spodbujati in omogočati uporabo različnih gradiv ter didaktičnih
materialov pri poučevanju Romov,

• preglednejši vpogled v že obstoječe projekte ter njihove rezultate,
uporaba podatkov pri prijavi novih projektov,
• poznavanje področij izobraževanja, kulture, politik in zakonodaje,
zaposlovanja, zdravja, diskriminacije in enakih možnosti v državah
Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Poljska, Francija ter na nivoju Evropske
unije,
• pregled institucij, ki se na omenjenih področjih ukvarjajo z Romsko
problematiko.
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Konkretne možnosti za sodelovanje
in povezovanje
• Informacije o tujih dobrih praksah in gradivih na platformi izvedba usposabljanja za uporabo na šoli.
• Objava lastnih gradiv na platformi.
• Pomoč pri iskanju partnerjev (mobilnost, priprava novih
projektov …).
• Delavnica primerov dobre prakse: prenos iz platforme v
razred, šolo, zavod …
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