
Základní informace o projektu

Společenský a politický vývoj v posledních letech měl nežádoucí dopady na život Romské menšiny, 
žijící většinou ve špatných podmínkách na okraji společnosti a čelící extrémní úrovní sociálního vy-
loučení. Názor většinové populace v mnoha evropských zemích je plný předsudků a Romové jsou 
nahlíženi jako chudí, líní a problematičtí lidé, s nimiž je obtížné vyjít. Cílem 29 organizací z 10 zemí 
Dunajského regionu je, v  rámci projektu DREAM ROAD, podpořit členy romských komunit, aby 
se sami stali iniciátory a nositeli potřebných společenských změn.

Participativní rozvoj nových postupů vedoucích k  posílení počítačové a  informační gramotnosti 
Romů a vytvoření široké partnerské spolupráce bude jedním z nejvýznamnějších dopadů realizace 
projektu. Pilotní přístupy přenositelné i k dalším uživatelům budou v rámci spolupráce katalyzátorem 
znalostí, praktického učení a digitálních přístupů, kde členům přehlížených a často neúspěšných ko-
munit bude umožněno získat takové dovednosti a know-how, aby mohli do budoucna plnohodnotně 
využívat počítačové nástroje a stali se rovnocennými členy společnosti.

Efektivní a smysluplná spolupráce představitelů romských komunit, veřejných orgánů a místní samo-
správy je klíčem k dosažení úspěchu při vytváření komunitních ekosystémů. Projekt DREAM ROAD 
si klade za cíl posílit kapacity veřejných orgánů k  lepšímu řešení romských problémů prostřednic-
tvím inovací a  dialogu a  poskytuje zástupcům komunity know-how k  dosažení trvalého zlepšení. 
Dlouhodobým cílem je iniciovat smysluplné, transparentní a interaktivní procesy stimulující vzájem-
nou spolupráci všech společenských aktérů. Nadnárodní rámec umožní implementaci přenositel-
ných řešení odzkoušených v místně specifických podmínkách, která budou sloužit jako příklad pro 
budoucí tvorbu rozvojových programů a politik.
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Nejvýznamnější kroky realizace projektu:

 Rozvoj SMART participačních metod:
• E-příručka osvědčených postupů pro posílení postavení Romů, inovativní a participativní 

přístupy
• Sada nástrojů SMART participativních metod a postupů podporujících aktivní zapojování 

Romů
 Pilotní akce zaměřené na inovativní přístupy orientované směrem k budoucnosti:

• Learning LABS pro rozvoj digitální, informační a všeobecné gramotnosti v romských 
komunitách

• Školení facilitátorů: členů romské komunity, kteří mají mentorovat ostatní členy komunity 
(budování komunity)

 Vytvoření virtuálního platformy pro předávání Know-how:
• Vzdělávání v rozvoji kompetencí pro veřejné orgány, tvůrce rozvojových politik a stakeholdery
• Mezinárodní spolupráce zaměřená na začleňování Romů prostřednictvím participativních 

přístupů a posilování komunit
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Můžete nás sledovat na webových stránkách:
www.interreg-danube.eu/dream-road
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