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Záměr
Romové tvoří v Evropě etnickou/kulturní/lingvistickou skupinu, která trpí
diskriminací a sociálním vyloučením. Je uváděno několik důvodů,
způsobujících tuto situaci, ale vysoká nezaměstnanost a chybějící odborná
kvalifikace jsou považovány za ty nejdůležitější.

Trvání projektu
Listopad 2008 – Říjen 2010

Výše uvedené problémy se dotýkají zvláště žen - Romek, jelikož tradičně
spoléhají na příjmy svých mužů. V tomto kontextu je kulturní specifičnost
Romů ohrožena, neboť jsou nuceni žít za stále se zhoršujících podmínek,
které podemílají jejich tradiční způsob života.
Projekt ROMFASHION je postaven tak, aby poskytnul Romkám specifické
odborné dovednosti, přímo zaměřené na zlepšení jejich socio-ekonomického
postavení a zároveň podporoval romskou kulturní identitu.

Mezinárodní setkání/události
•
•
•
•
•
•

Motivace Romek k aktivnímu zapojení do vzdělávání s cílem zlepšit jejich
kvalitu života.
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Módní přehlídka

Aktivity - výsledky

Cíle
•

Říjen 2008
Květen 2009
Listopad 2009
Únor 2010
Červen 2010
Říjen 2010

•

Pilotní kurzy/workshopy moderních metod domácí výroby - navrhování,
šití a prodávání - tradičních romských šatů v každé partnerské zemi.

•

Zlepšení dovedností a kompetencí Romek s cílem usnadnění jejich vstupu
na trh práce.

•

Výstavy vybraných romských šatů v každé partnerské zemi.

•

Vývoj příkladů dobré praxe potřebných pro usnadnění vstupu Romek do
kurzu odborného vzdělávání.

•

Průvodce – metodika pro lektora (CD-ROM)

•

Manuál pro domácí výrobu oblečení (CD-ROM)

•

Podpora interkulturního dialogu s primárním cílem přispět ke zlepšení
životních podmínek znevýhodněné sociální skupiny.

•

Webová stránka projektu

•

Závěrečná módní přehlídka

•

Příspěvek ke zvýšení povědomí o romské kultuře uvedením jednoho
z jejích aspektů – romského oblečení – do moderní „etnické“ módy
v partnerských zemích.

