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Trening za sudjelovanje i
samoorganizaciju mladih Roma u
Hrvatskoj
27.-29. studenog 2017.
Zagreb, Republika Hrvatska

Poziv za sudjelovanje
Rok za prijavu: 3. studeni 2017.

Akcijski plan za mlade Rome
Akcijski plan za mlade Rome (Roma Youth Action Plan) je projekt Odjela za mlade Vijeća Europe čiji je cilj
pružiti potporu sudjelovanju i uključivanju mladih Roma diljem Europe. Iniciran u 2011., projekt je
odgovor Vijeća Europe na izazove s kojima se susreću mladi Romi1 u Europi, posebno u svezi osnaživanja,
sudjelovanja u procesima i strukturama gdje se stvaraju politike i donose odluke, i višestruke
diskriminacije s kojima se susreću.
Sudjelovanje i samoorganizacija mladih su važni procesi za promicanje uključivanja i jednakosti, kao i put
za promicanje autonomnosti i odgovornosti mladih. Sudjelovanje mladih uključuje uključivanje mladih
ljudi u donošenje odluka na svim razinama i preuzimanje odgovornosti, sučeljavanje s izazovima i
aktiviranje u smislu ostvarenja vlastitih potreba i težnji. Sudjelovanje mladih Roma uključuje i razvoj
organizacija koje vode mladi (uključujući organizacije mladih Roma), ali to i nadilazi te danas obuhvaća
mnoge oblike individualnog i kolektivnog sudjelovanja mladih, uključujući internetsko sudjelovanje.
Sudjelovanje mladih također je središnji koncept politike za mlade Vijeća Europe koja ima za cilj pružiti
mladim ljudima jednake mogućnosti i iskustva koja im omogućuju razvijanje znanja, vještina i
sposobnosti da imaju punu ulogu u svim aspektima društva.
Romske zajednice koje žive u Hrvatskoj relativno su malene u usporedbi s općom populacijom; ipak,
suočavaju se s mnogim izazovima u svezi njihove socijalne i ekonomske integracije i sudjelovanja. Romi
su među najdkiskriminiranim skupinama u zemlji te se suočavaju značajnim negativnim stavovima, koji
posljedično rezultiraju i pridonose niskoj razini zaposlenosti, nejednakom pristupu obrazovanju,
nedostatku pristupa zdravstvenim i ostalim socijalnim uslugama. Romska populacija u Hrvatskoj je bitno
mlađa od većinske populacije s prosjekom od 21.8 godina u usporedbi s prosjekom od 41.8 godina
sveukupne populacije.2 Više od polovice Roma je u dobi između 0 i 19 godina u odnosu na 21 posto
ukupnog stanovništva. Romske zajednice pokazale su sve veći interes za političku zastupljenost u
proteklim godinama uvelike podržavajući predstavnika nacionalnih manjina u nacionalnom parlamentu
koji je romskog podrijetla. Međutim, sudjelovanje mladih Roma u procesima na nacionalnoj i lokalnoj
razini i dalje ostaje vrlo nisko, gotovo nepostojeće.
Jačanje kapaciteta i razvoj kompetencija mladih Roma, organizacija i mreža bili su središnji dio Odjela
mladih i projekta „Akcijskog plana za mlade Rome“ kao način potpore autonomiji i sudjelovanju mladih
Roma u područjima koja se tiču njih. Organizacija treninga izravno će biti usmjerena na podršku
vidljivosti i samoorganizacije mladih Roma u Hrvatskoj na različitim razinama. Trening organizira Odjel za
mlade Vijeće Europe u partnerstvu s Romskom udrugom mladih Brodsko-posavske županije iz Republike
Hrvatske.

1

Pojam "Romi i putnici" koristi se u Vijeću Europe kako bi obuhvatio široku raznolikost skupina obuhvaćenih radom Vijeća
Europe u ovom području: s jedne strane: Romi, Sinti / Manush, Calé, Kaale , Romanichals, Boyash / Rudari; b) Balkanski Egipćani
(Egipćani i Aškali); c) istočne skupine (Dom, Lom i Abdal); i, s druge strane, skupine kao što su Putnici, Yenish i populacije
određene pod administrativnim pojmom "Gens du voyage", kao i osobe koje se identificiraju kao Cigani
2
Izvor: Popis stanovništva 2011.

Trening
Svrha treninga je podizanje vještina i kompetencija sudionika za stvaranje akcija i razvijanje mogućnosti
za samostalnu organizaciju i sudjelovanje mladih Roma na svim razinama u Hrvatskoj, identificiranjem
mogućnosti politika i programa unutar politika i programa za Rome i mlade, koje bi posljedično ubrzale
socijalni i gospodarski razvoj mladih Roma.
Trening će okupiti 25 mladih ljudi.
Specifični ciljevi treninga su:
-

-

Istražiti značenje i razumjeti vrijednost sudjelovanja mladih i različite oblike sudjelovanja
Podržati uzajamno učenje i umrežavanje sudionika i podržati razvoj struktura i projekata
vođenih od mladih Roma
Identificirati izazove, analizirati prepreke i razviti održivi plan za bolju vidljivost i organizaciju
mladih Roma koji će time poboljšati njihov pristup socijalnim pravima, a posebice prava na
obrazovanje i zapošljavanje
Podržati integraciju (mainstreaming) pitanja mladih Roma u politike i programe za mlade, kao i u
posebne politike i programe za Rome
Promicati načela i vrijednosti Vijeća Europe i Akcijskog plana za mlade Rome u potpori i radu s
mladima

Profil sudionika
Trening je otvoren mladim Romima i mladim ne-Romima, aktivistima, vođama mladih, odgojiteljima,
osobama koje rade s mladima i za mlade te predstavljaju organizaciju civilnog društva i svim
zainteresiranim za promicanje i podršku sudjelovanju mladih Roma.
Sudionici bi trebali biti:
-

stanovnici Hrvatske
između 18 i 30 godina starosti (iznimke su moguće)
povezani s romskom zajednicom
uključeni ili zainteresirani za rad s mladim Romima iz Hrvatske
Imati jasnu ideju i predanost organizirati naknadne aktivnosti za potporu sudjelovanju mladih
Roma i samoorganizaciji zajednica
Biti zainteresiran za učenje i umrežavanje sa sudionicima

Vijeće Europe (i partneri) pozdravljaju prijave svih kandidata koji ispunjavaju navedeni profil, bez obzira
na spol, invaliditet, bračni ili roditeljski status, rasno, etničko ili socijalno podrijetlo, boju, vjeru ili
seksualnu orijentaciju.

Posebni uvjeti
Radni jezik treninga bit će hrvatski. Organizatori treninga pokrivaju troškove puta, smještaja i obroka.

Sudionici moraju stići na mjesto treninga 26. studenog u poslijepodnevnim satima i otići kasno
poslijepodne 29. studenog.

Kako se prijaviti
Zainteresirani kandidati moraju poslati ispunjenu prijavnicu u word formatu (u privitku), e-poštom
Denisu Durmish, denis.durmis@coe,int, najkasnije do do 3. studeni, u 18:00 sati.
Za više informacija o treningu molimo kontaktirajte: g. Denis Durmish, denis.durmis@coe.int.

