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WPROWADZENIE 
 

Romowie stanowią najliczniejszą mniejszość etniczną 
w Europie. Według szacunków Rady Europy 
populacja romska w Europie liczy około 11 milionów 
155 tysięcy osób. 

Najwięcej, bo 1 milion 800 tys. Romów żyje 
w Rumunii. Liczne grupy zamieszkują także Hiszpanię 
(800 tys.) oraz Węgry i Bułgarię (po ok. 700-750 tys. 
osób). 

Szacuje się, że od 60 do 70% populacji europejskich 
Romów zamieszkuje Półwysep Bałkański i Region 
Karpacki, od 15 do 20% południowo-zachodnią 
Europę (Półwysep Iberyjski i Francję), a pozostałe 10-
15% procent resztę obszarów Europy. 

W licznych dokumentach Komisja Europejska czyni 
rozróżnienie pomiędzy różnymi grupami romskimi ze 
względu na sposób życia oraz status prawny: 

1. Społeczności zamieszkujące gęsto zaludnione 
obszary miejskie lub podmiejskie w bardzo 
trudnych warunkach, na marginesie 
społeczeństwa; 

2. Społeczności zamieszkujące obszary wiejskie 
i  małe miejscowości odseparowane od głównych 
miast; 

3. Społeczności nomadyczne, których członkowie 
posiadają obywatelstwo jednego z  państw 
członkowskich UE; 
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4. Społeczności nomadyczne lub osiadłe złożone 
z  obywateli krajów spoza UE, uchodźców, 
bezpaństwowców lub osób ubiegających się 
o  ochronę międzynarodową. 

Romowie należący do tych czterech grup są obecni, 
w  różnym stopniu, w większości państw 
członkowskich UE. Warto zaznaczyć, że chociaż liczba 
Romów prowadzących wędrowny styl życia jest 
mniejsza niż liczba Romów osiadłych, to nomadyzm 
nadal jest cechą charakterystyczną tej grupy.  

Mimo że Romowie stanowią ważną grupę 
mniejszościową w Europie, ich sytuacja jest ciężka, 
jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe, edukację oraz 
poziom opieki społecznej. Pomimo nieco odmiennych 
warunków w poszczególnych krajach, poziom życia 
Romów jest znacząco niższy niż w przypadku 
większości społeczeństwa.  

Szczególnie niepokojące są dane dotyczące warunków 
życia Romów mówiące o segregacji przestrzennej, 
która ma z kolei negatywny wpływa na dostęp do 
edukacji i rynku pracy oraz stan zdrowia. Około 852 
tys. Romów żyje w  mieszkaniach niespełniających 
minimalnych standardów lub w barakach; różnice 
między warunkami życia w poszczególnych krajach są 
dość znaczne, przy czym w najlepszych warunkach 
żyją Romowie w Hiszpanii (Fundacion Secretarado 
Gitano, 2009). Trudność związane z trzema 
wspomnianymi wyżej obszarami, tj. mieszkalnictwem, 
edukacją i opieka społeczną powodują utrzymywanie 
się błędnego koła społecznego wykluczenia. Sytuacja 
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ta ma związek z historycznym ciągiem uprzedzeń, 
stereotypów i  braku politycznego zaangażowania na 
rzecz skutecznego włączania społecznego. Mając to na 
uwadze, Rada Europy uznała, że chociaż Romowie 
mają takie same prawa i obowiązki jak reszta 
społeczeństwa, tworzą oni grupę, która znajduje się 
w  gorszej sytuacji społecznej i jest szczególnie 
narażona na wykluczenie, biedę i dyskryminację. 
Dotyczy to w szczególności kobiet należących do tej 
grupy.   

Ze względu na heterogeniczność populacji romskiej, 
trudno jest jednoznacznie ustalić dokładną liczbę 
romskich społeczności w Europie. 

Według raportu Open Society Foundations No Data – 
No Progress z czerwca 2010 roku, w trakcie trwania 
Dekady Włączania Romów (2005-2015) „brak danych 
na temat społeczności romskich pozostawał 
największą przeszkodą” w ocenie ich warunków życia 
i prowadzeniu analiz skuteczności stosowanych 
środków i polityk krajowych. W dokumencie 
podkreślono, że „bez szczegółowych statystyk trudno 
jest wyznaczać cele, określać narzędzia przy pomocy 
których mają być realizowane oraz oceniać wpływ 
poszczególnych decyzji. Większa wiedza świecie 
romskim jest konieczna, aby przełamać zamknięte 
koło ignorancji i uprzedzeń, w którym ignorancja 
generuje uprzedzenia, a uprzedzenia potęgują 
ignorancję”. 

Problem dotyczący gromadzenia danych na temat 
społeczności romskich jest powiązany z faktem, że 
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jedynym sposobem ustalenia tożsamości romskiej 
danej osoby jest jej deklaracja. Spis powszechny 
oparty na metodzie deklaratoryjnej wiąże się ze 
znaczącym niedoszacowaniem. Romowie, których 
sytuacja społeczna się polepszyła, często są 
„niewidoczni” w oficjalnych statystykach. Powodem 
tego jest fakt, że przynależność etniczna nie jest 
odnotowywana w żadnych dokumentach, takich jak 
umowa najmu mieszkania, umowa o pracę czy 
rejestry szkolne, które uwzględniają tylko dane 
o  obywatelstwie. Często, nawet na wyraźną prośbę, 
Romowie unikają podawania informacji o swojej 
przynależności etnicznej, żeby uniknąć możliwej 
(i  prawdopodobnej) dyskryminacji. W ten sposób 
stereotyp Roma jako skazanego na wykluczenie 
społeczne utrzymuje się. 

 

→ Należałoby zatem w przyszłości podchodzić do 
kwestii zbierania danych w bardziej dokładny, 
dopracowany pod względem socjologicznym sposób, 
aby zgromadzić wiedzę niezbędną dla projektowania 
strategii włączania społeczności romskich 
i  podnoszenia ich poziomu życia, umożliwiając im 
jednocześnie zachowanie fundamentalnych wartości 
dla ich wielowiekowej i wyjątkowej kultury. 

 

Jak już wspomniano, pomimo problemów 
z  gromadzeniem danych, pewne jest, że Romowie 
stanowią najliczniejszą mniejszość etniczną 
w  Europie, ale ich status prawny pozostaje w  wielu 



7 
 

krajach kwestią problematyczną. Jest to z  pewnością 
jeden z powodów umiarkowanego sukcesu 
programów i inicjatyw na rzecz społeczności 
romskich i ich nadal trwającego wykluczenia.  

Uregulowanie statusu prawnego grup romskich, 
w  szczególności osób bezpaństwowych i ich oficjalne 
uznanie jako mniejszości etnicznych stanowi cel 
priorytetowy, konieczny dla prowadzenia dalszych 
działań na rzecz pełnej integracji tych grup w Europie.  

15 kwietnia 2015 roku Parlament Europejski uznał, 
że w Europie wciąż mamy do czynienia z problemem 
postaw antyromskich i zaproponował ustanowienie 
2. sierpnia Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu 
Romów podczas drugiej wojny światowej. 

 

NOWA STRETEGIA EUROPEJSKA  
 

Europa podejmowała liczne działania w zakresie 
integracji Romów: od lat 90. do dzisiaj przyjęto bądź 
wydano dziewięć rezolucji, dwie decyzje, jedno 
rozporządzenie, cztery konkluzje i dwa komunikaty; 
ponadto podjęto szereg szczególnych inicjatyw (grupa 
robocza ds. Romów, ustanowienie lat 2005-2015 
Dekadą na rzecz Romów w Europie, raport Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Romski 
Fundusz Edukacyjny). 
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Wzrost zainteresowania Unii Europejskiej sytuacją 
grup romskich, na jaki wskazuje znaczna liczba 
wydanych dokumentów dotyczących tego tematu, 
wynika z potrzeby odpowiedzi na sytuację związaną 
z  liberalizacją ograniczeń w swobodnym przepływie 
osób i wzrostem skali migracji na Zachód. Ponadto, co 
istotniejsze, wpływ na ten wzrost miało rozszerzenia 
Unii Europejskiej do 28 państw, wskutek czego 
miliony Romów stały się obywatelami Unii 
Europejskiej.  

Zainteresowanie to doprowadziło do stworzenia 
Programu Ramowego UE dla Strategii Narodowych 
Integracji Romów, w ramach którego wszystkie kraje 
członkowie zobowiązują się do promocji włączania 
społeczności romskich przy pomocy zarówno 
krajowych, jak i  europejskich środków. 

Ponadto, w 2009 roku Unia Europejska przyjęła 10 
podstawowych wspólnych zasad włączania 
Romów, którymi powinny kierować się państwa 
członkowskie przy tworzeniu programów na 
rzecz społeczności romskich i do których powinny 
nawiązywać wypracowywane w ich ramach dobre 
praktyki. 
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10 podstawowych zasad: 

1) Konstruktywne, pragmatyczne 
i  niedyskryminacyjne strategie 

2) Jednoznaczne, ale niewyłączające określenie 
odbiorców 

3) Podejście międzykulturowe   

4) Nakierowane na włączanie w główny nurt 

5) Świadomość wymiaru związanego z płcią  

6) Transfer udokumentowanych strategii 
politycznych 

7) Wykorzystywanie instrumentów wspólnotowych 

8) Zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych 

9) Udział społeczeństwa obywatelskiego  

10) Aktywne uczestnictwo Romów 

 

Ponadto Komisja Europejska wypracowała 
praktyczne wytyczne dotyczące realizacji tych zasad. 
W odniesieniu do każdej z nich zależy zadać sobie 
pytanie: „w jaki sposób możemy to osiągnąć?” 

Dla przykładu, w odniesieniu do pierwszej z zasad, 
Komisja przedstawia następujące zalecenia: 

1. Tworzyć strategie polityczne oparte nie na 
wyobrażeniach, ale na rzeczywistej sytuacji; 

2. Wykorzystywać badania, sondaże, wizyty oraz 
angażować samych Romów, a także ekspertów 
etc; 
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3. Promować podobne podejście wśród innych 
podmiotów; 

4. Zapewnić, że wartości europejskie (prawa 
człowieka, poszanowanie godności, 
niedyskryminacja, etc.) są przestrzegane; 

5. Brać pod uwagę nierówności społeczno-
ekonomiczne, których doświadczają Romowie 
i  wspierać równość szans społeczności romskich. 

 

SPOJRZENIE NA POPRZEDNIE 

DOŚWIADCZENIA 
 

Pomimo prób Komisji Europejskiej stworzenia nowej 
strategii interwencyjnej, zgodnie z którą środki 
przeznaczone dla Romów mają być przyznawane 
projektom, które mają duże prawdopodobieństwo 
odniesienia sukcesu, to na razie ich efekty są 
ograniczone i mało widoczne. Wyjątek stanowi 
sytuacja w Hiszpanii, gdzie mieszka liczna i dobrze 
zorganizowana społeczność romska. 

Projekt Acceder został stworzony przez organizację 
Roma Secretariat Foundation i miał na celu ułatwienie 
Romom dostępu do rynku pracy. Obecnie ma 87 tys. 
zarejestrowanych uczestników i ponad 2 tys. kursów 
szkoleniowych, stanowiąc jeden z nielicznych i wciąż 
stosowanych pozytywnych modeli. Niemniej jednak 
przeniesienie go do krajów, gdzie społeczność romska 
jest mniejsza i mniej skonsolidowana, jest trudne. 
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Program Ramowy identyfikuje cztery obszary, 
w  których powinny być realizowane działania na 
rzecz Romów. Są to: edukacja, zatrudnienie, opieka 
zdrowotna, mieszkalnictwo. 

W dziedzinie edukacji, we wszystkich krajach, 
fundusze wykorzystuje się przede wszystkim na 
działania mające podnieść frekwencję dzieci romskich 
w szkołach, która jest obecnie nadal niższa niż 
w  przypadku pozostałych dzieci w tym samym wieku. 
W  wielu przypadkach mamy do czynienia nie tylko 
z  niezdanymi egzaminami, brakami w wykształceniu 
czy wyborami, które prowadzą do negatywnych 
konsekwencji, ale z  całkowitym porzucaniem szkoły 
i  brakiem jakiegokolwiek wykształcenia. 

Pomimo trudności związanych z gromadzeniem 
danych w tym obszarze, dostępne dane dotyczące 
społeczności romskiej we Włoszech można uznać za 
dość typowe i dobrze oddające sytuację 
w  pozostałych krajach Europy.  

Szacowana liczba Romów poniżej 18. roku życia we 
Włoszech wynosi około 70 tys. Fakt, że w  latach 
2013-2014 spośród tych dzieci tylko 11,5 tys. 
uczęszczało do szkoły jest niepokojący i  stanowi 
pewny wskaźnik braku integracji. Eksperci, którzy 
przygotowali raport dla Ministerstwa Edukacji 
zaznaczają, że dane dotyczące obecności dzieci 
romskich w szkołach mogą być niedokładne, 
ponieważ w wielu przypadkach trudno jednoznacznie 
stwierdzić, czy dziecko uczęszcza do szkoły, czy nie. 
Niemniej jednak liczba 11,5 tys. w stosunku do 70 tys. 
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wszystkich dzieci wskazuje na skrajnie wysoki 
poziom zjawiska niespełniania obowiązku szkolnego, 
szczególnie w grupie wiekowej 14-16 lat.  

Można również zauważyć, że wysiłki władz 
państwowych, nie tylko włoskich, ukierunkowane są 
przede wszystkim na politykę włączania prowadzoną 
w szkołach. Należy jednak podkreślić, że ze względu 
na znaczenie edukacji w  naszym społeczeństwie 
opartym na wiedzy, wydaje się to niewystarczające: 

 

→ Tak samo ważne, jak koncentracja na młodzieży 

w wieku szkolnym, jest zwrócenie uwagi na 

młodszych i starszych dorosłych. W  ich 

przypadku chodzi o odzyskiwanie umiejętności 

czytania i pisania w wieku dorosłym, a także, co 

szczególnie ważne w  wypadku kobiet, 

o  zdobywanie średniego wykształcenia 

i  uczestnictwo w szkoleniach zawodowych dla 

młodszych i starszych dorosłych, które 

przybierają formę uczenia się przez całe życie.  

 

Przykładem poważnych braków w wykształceniu 
Romów jest przypadek kobiet romskich, będących od 
pokoleń obywatelkami włoskim, które zostały 
włączone do projektu pt. Certifica il tuo Italiano 
(Poświadcz swoją znajomość języka włoskiego) 
realizowanego we włoskim regionie Lombardii. 
W  ramach projektu uczestniczyły one w kursach 
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języka włoskiego jako obcego dla dorosłych, 
ponieważ miały trudności w czytaniu i pisaniu po 
włosku, a biegle posługiwały się jedynie mówionym 
językiem Romani. 

 

Edukacja, zatrudnienie i nowe technologie 

W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w  sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 
całe życie (2006/962/EC) zidentyfikowano 
8  kompetencji kluczowych koniecznych do osobistej 
samorealizacji, bycia aktywnym obywatelem, 
spójności społecznej i  uzyskania szans na 
zatrudnienie w  społeczeństwie wiedzy: 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 
2. Porozumiewanie się w językach obcych 
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne 
4. Kompetencje informatyczne 
5. Umiejętność uczenia się 
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie 
7. Pomysłowość  i przedsiębiorczość 
8. Świadomość i ekspresja kulturowa 

Powyższa lista kompetencji, które zawiera również 
kompetencje informatyczne (cyfrowe), to 
kombinacja wiedzy, umiejętności i  postaw 
związanych z danym kontekstem. Kompetencje 
kluczowe to takie, których potrzebują wszystkie 
osoby dla samorealizacji i  rozwoju osobistego, bycia 
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aktywnym obywatelem, włączenia społecznego oraz 
zatrudnienia. 

Te kompetencje kluczowe są niezbędne 
w  społeczeństwie opartym na wiedzy i  umożliwiają 
pracownikom większą elastyczność i szybszą 
adaptację do ciągle zmieniającego się i  pełnego 
wzajemnych powiązań świata. Ponadto kompetencje 
te mają podstawowe znaczenie dla rozwoju innowacji, 
produktywności i  konkurencyjności i przyczyniają się 
do wzrostu motywacji i poczucia satysfakcji 
pracowników oraz jakości pracy. Kompetencje te 
powinny być nabywane: 

– Przez młodych ludzi pod koniec 
obowiązkowego programu edukacji 
i  szkolenia, aby przygotować ich do dorosłego 
życia, w szczególności życia zawodowego, 
stwarzając jednocześnie podstawę dla 
przyszłego procesu uczenia się; 

– Przez dorosłych w ciągu ich całego życia, 
poprzez proces rozwijania i aktualizowania 
posiadanych umiejętności.  

 
Nabywanie kluczowych kompetencji powinno łączyć 
się z poszanowaniem zasad równości i  dostępu dla 
wszystkich. 
 
Opisane wyżej założenia ramowe znajdują 
zastosowanie przede wszystkim w stosunku do osób 
z  grup znajdujących się w trudnym położeniu, które 
wymagają wsparcia w realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego. Do takich grup należą osoby o słabych 



15 
 

kompetencjach podstawowych, młode osoby, które 
porzuciły szkołę, osoby długotrwale bezrobotne, 
osoby niepełnosprawne, migranci oraz Romowie, 
w  szczególności kobiety. 

Najnowsze dokumenty dotyczące sytuacji Romów 
pokazują, że nadal pozostaje wiele do zrobienia w 
kwestii zapewnienia kluczowych kompetencji dla 
aktywnego obywatelstwa społeczności romskich 
i  że zagadnienie to wymaga większej uwagi 
i  determinacji ze strony władz poszczególnych 
krajów. 

Jest zrozumiałe, że sytuacji, gdy społeczności romskie 
są marginalizowane i stygmatyzowane, to większość 
działań rządów poszczególnych państw skupia się 
zwalczaniu sytuacji ekstremalnych i zapewnieniu 
Romom możliwości realizacji podstawowych potrzeb. 
Oczywistym jest także, że skrajne braki w edukacji 
i  niespełniające podstawowych standardów 
warunki mieszkaniowe stanowią poważną 
przeszkodę da nabywania umiejętności 
posługiwania się nowymi technologiami.  

→ Niemniej jednak można stwierdzić, że brak 

nowych projektów dla społeczności romskich 

dotyczących kompetencji informatycznych można 

powiązać z tendencją do kontynuowania 

tradycyjnych programów aktywizacji zawodowej 

i  z trudnością z  zerwaniem z głęboko 

ugruntowanymi stereotypami. 
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→ Zaangażowanie społeczności romskich 

w  projektowanie programów ad hoc może pomóc 

w określeniu alternatywnych metod, które 

skupiają się na kompetencjach informatycznych 

umożliwiających dostęp do edukacji 

i  zatrudnienia, będących kluczowymi elementami 

aktywnego obywatelstwa. 

 

Na przykład, doświadczenie zdobyte w czasie 
realizacji projektu „Promowanie kompetencji 
informatycznych Romów na rzecz ich aktywnego 
obywatelstwa” w ramach programu Grundtvig 
sugeruje, że brak zainteresowania młodych Romów 
korzystaniem z Internetu i  wykorzystywaniem całego 
jego potencjału (a nie tylko sieci społecznościowych, 
jak ma to często miejsce) to skutek nie tylko 
problemów logistycznych. 

 

→ Problemy natury logistycznej (brak dostępu do 

Internetu w obozach lub prywatnej przestrzeni w 

lokalu mieszkalnym) mogą z  pewnością 

przyczyniać się do braku zainteresowania, ale 

istnieją także inne przyczyny, związane z kulturą 

i  wyznawanymi wartościami, którym warto się 

przyjrzeć z socjologicznego i psychologicznego 

punktu widzenia, najlepiej wspólnie 

z  przedstawicielami społeczności romskich. 
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Podczas wywiadu przeprowadzonego w czasie 
trwania projektu, jeden z nauczycieli powiedział, że 
stabilne i cieszące się szacunkiem społecznym zajęcie 
jest czymś wysoce pożądanym przez młodych 
Romów, ale ich przekonanie o tym, że jest to cel 
nieosiągalny, prowadzi do uznania wszelkich 
osobistych wysiłków podejmowanych w tym celu za 
jałowe. 

 

→ Warto inwestować przede wszystkim w  projekty, 

które poprzez naukę umiejętności technicznych w 

obszarze informatycznym umożliwiają konkretne 

i natychmiastowe zatrudnienie. Takie projekty 

będą wzmacniać motywację i zaangażowanie 

uczestników. 

 

Z pewnością obecna trudna sytuacja ekonomiczna nie 
nastraja optymistycznie, ale należy myśleć o  bardziej 
efektywnym wykorzystywaniu istniejących zasobów. 

 

→ Planowanie projektów powinno odbywać się nie 

tylko we współpracy z organizacjami romskimi, ale 

także angażować organizacje pracodawców.  
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WYKAZ PROJEKTÓW 
 

Jako część realizacji projektu „Promowanie 
kompetencji informatycznych Romów na rzecz ich 
aktywnego obywatelstwa” przeprowadzono analizę 
dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów 
w  europejskim kontekście. Zidentyfikowano cztery 
projekty, które w sposób szczególny wspierają 
nabywanie umiejętności informatycznych i dostęp 
Romów do nowych technologii. 

 

1) Wspieranie aktywności zawodowej poprzez 
kompetencje informatyczne (Boosting labour-
market activity through digital literacy) 

Koordynator projektu: Węgry, Bódva Valley 
Association of Roma Women in Public Life. 

Główny cel projektu: zaangażowanie 600 osób, 
w  tym 300 romskich beneficjentów w trening 
umiejętności komputerowych, zapewnienie dostęp do 
Internetu w trakcie programu, promocja wiedzy na 
temat rynku pracy i biznesu, mentoring.  

Cel szczegółowy: zapewnienie dostępu do 
komputerów i Internetu w życiu codziennym osobom 
z grup wrażliwych w wieku 18-59 lat zamieszkałych 
w mikroregionie Edelény.  

Działania szczegółowe: rekrutacja 600 uczestników, 
wyszkolenie 7 osób jako mentorów IT, poradnictwo 
w  zakresie poruszania się na rynku pracy 
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i  rozpoczynania działalności gospodarczej 
w  uczestniczących osiedlach, serwis klienta, 
doradztwo. 

Grupa docelowa: osoby z grup szczególnie 
wrażliwych w wieku 18-59 lat.  

 

2) Kobiety romskie i technologie komunikacyjno-
informacyjne romi.net (Roma women and ICT 
romi.net) 

Koordynator projektu: Hiszpania, Secretariado 
Gitano Foundation. 

Główny cel projektu: 80% kobiet romskich nie ma 
dostępu do technologii komunikacyjno-
informacyjnych, ani możliwości korzystania 
z  komputera, co ogranicza ich możliwości integracji. 
Głównym celem jest projektu prowadzenie działań 
mających zredukować wykluczenie cyfrowe 
i  popularyzować użycie nowych technologii wśród 
kobiet romskich. 

Cele szczegółowe: opracowanie programu 
szkoleniowego dla trenerów w specjalnych 
telecentrach dla kobiet romskich, rozwój sieci 
telecentrów należących do fundacji, opracowanie 
programu dopasowanego do potrzeb kobiet romskich, 
ułatwianie dostępu do Internetu na obszarach 
zamieszkałych przez Romów, zwiększenie 
wykorzystania nowych technologii i  komputerów 
przez kobiety romskie w  codziennym życiu, 
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opracowanie materiałów edukacyjnych 
dopasowanych do potrzeb kobiet romskich. 

Działania szczegółowe: stworzenie początkowego 
programu szkoleniowego dla kobiet – e-facylitatorek, 
przeszkolenie 20 kobiet e-facylitatorek w ciągu 
2  miesięcy, w tym kurs metodą blended learning1 we 
współpracy z  partnerem, stworzenie i promocja 11 
telecentrów (w pełni wyposażonych w komputery, 
sieć bezprzewodową, drukarki, etc.) w różnych 
miastach Hiszpanii, opracowanie kursu 
początkującego, wprowadzającego kobiety romskie 
w  codzienne użytkowanie technologii 
komunikacyjno-informacyjnych i  uwzględniającego 
takie tematy jak usługi internetowe, podstawowe 
czynności codzienne, bezpieczeństwo w Internecie, 
etc. (co najmniej 33 kursów w trakcie całego 
projektu). 

Grupa docelowa: 300 kobiet romskich. 

 

3) Centrum publicznego dostępu do Internetu (Los 
CAPIS de la Fuentecica Pampanico, y los Almendros) 

Koordynator projektu: Hiszpania, Secretariado 
Gitano Foundation 

Główny cel projektu: zapewnienie dostępu do 
nowych technologii i kompetencji informatycznych 
Romom żyjących na obszarach o  niedostatecznym 

                                                             
1 Forma nauczenia, łącząca w sobie zajęcia tradycyjne 
(bezpośredni kontakt z prowadzącym) z zajęciami 
prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera. 
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zasięgu sieci, rozpowszechnienie technologii 
komunikacyjno-informacyjnych i wiedzy o ich 
zaletach.  

Cele szczegółowe: zwiększenie wykorzystania 
Internetu, oprogramowania biurowego, 
komunikatorów internetowych przez Romów, nauka 
e-administracji, wspieranie dzieci w  odrabianiu lekcji 
z wykorzystaniem komputera; zwiększenie szans na 
znalezienie zatrudnienia, utworzenie telecentrum 
będącego punktem odniesienia w danej okolicy, 
budowa sieci współpracy z lokalnymi organizacjami 
społecznymi, trening i zwiększanie kompetencji 
dorosłych Romów w zakresie technologii 
komunikacyjno-informacyjnych. 

Działania szczegółowe: warsztaty i kursy, kursy 
video (Youtube), wolny dostęp do telecentrum, kursy 
obsługi pakietu Open Office, kursy języka angielskiego 
(podstawowe i zaawansowane), projekcje video 
i  filmów. 

Grupa docelowa: 2,219 Romów. 

 

4) ‘Wskocz do pociągu do lepszej przyszłości’ – 
wsparcie w zakresie technologii komunikacyjno-
informacyjnych dla Romów (‘Jump in the train for 
a  better world’ – ICT support for Roma people) 

Koordynator projektu: Chorwacja, Biblioteka 
Publiczna Fran Galovic 

Główny cel projektu: zaangażowanie biblioteki 
publicznej we wspieranie włączania grup wrażliwych 
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w lokalne społeczności oparte na prawie do 
informacji; poprawa warunków życia i  promowanie 
włączania społecznego poprzez szkolenia z zakresu 
technologii komunikacyjno-informacyjnych, rozwój 
kompetencji informatycznych w społeczności 
romskiej,  budowanie wzajemnego zaufania i oraz 
szacunku pomiędzy dziećmi romskimi i  chorwackimi 
w  miasteczku Koprivnica w północnej Chorwacji. 

Cele szczegółowe: poprawa szans życiowych 
romskich dzieci żyjących w trudnych warunkach 
poprzez edukację formalną i nieformalną jako metodę 
włączania do społeczności lokalnej i ogółu 
społeczeństwa; integracja romskiej młodzieży 
i  dorosłych w społeczeństwie w celu ich ochrony oraz 
wsparcia; ochrona praw kulturalnych, edukacyjnych 
i  społecznych, a także pozostałych praw osobistych 
i  ekonomicznych Romów. 

Działania szczegółowe: umożliwienie dzieciom 
i  młodzieży używanie komputera i Internetu w  celu 
nawiązywania kontaktów społecznych, odrabiania 
prac domowych, przygotowywania prezentacji 
PowerPoint, nauki języka chorwackiego; szkolenia 
komputerowe dla młodych dorosłych Romów. 

Grupa docelowa: romskie dzieci i młodzi dorośli. 

 

Kilka komentarzy na temat zrealizowanych 
projektów: 

Nie budzi zaskoczenia, że projekty angażujące wielu 
beneficjentów, w szczególności kobiety, były 
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realizowane w Hiszpanii – kraju, w którym żyje liczna 
społeczność romska i w którym w  przeszłości 
z  sukcesem realizowane były także projekty 
dotyczące mieszkalnictwa i dostępu do zatrudnienia. 

Ciekawy (choć ograniczony do dzieci) wydaje się 
również projekt chorwacki, do realizacji którego 
zaangażowano biblioteki.  

 

→ Biblioteki to już istniejące miejsca użyteczności 

publicznej, które mogą zostać wykorzystanie jako 

punkty oferujące usługi edukacyjne, 

przeznaczone również dla osób dorosłych.  

 

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE A 

SPOŁECZNOŚCI ROMSKIE: KILKA 

WSKAZÓWEK  
Aby zapewnić skuteczne rozpowszechnianie 
kompetencji informatycznych w społecznościach 
romskich, należy podejść do tematu wieloaspektowo: 
od oczywistego aspektu logistycznego do bardziej 
złożonych kwestii aktywacji sieci społecznych 
i  produkcyjnych. 

1) W kwestii problemów logistycznych i sytuacji 
mieszkaniowej (brak odpowiedniej prywatnej 
przestrzeni, trudności w doprowadzeniu 
połączenia internetowego) ważne jest, żeby 
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zachęcać istniejące instytucje użyteczności 
publicznej (takie jak biblioteki, centra dla 
młodzieży/osób starszych) do zakładania 
punktów dostępu do Internetu i/lub promować 
otwieranie takich punktów w  pobliżu osiedli 
romskich i zarządzać nimi wspólnie z daną 
społecznością. Można w nich prowadzić 
podstawowe kursy prowadzące do uzyskania 

Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych lub kursy podstawowe na temat 
nowych technologii, ukierunkowane przede 
wszystkim na młode kobiety; 

 
2) Powinno się korzystać z mediacji również na 

poziomie relacyjnym i kulturowym, a nie tylko 
informacyjnym i komunikacyjnym. Na przykład, 
realizując projekty oferujące wyższe 
wykształcenie dziewczętom romskim lub 
aktywizację zawodową kobietom romskim należy 
wziąć pod uwagę, że takie działania mogą 
doprowadzić do wzrostu obaw w  społeczności 
romskiej dotyczących znaczących zmian 
w  sposobie rozumienia tradycyjnych podziałów 
ról pomiędzy płciami i pokoleniami w ramach 
rodziny lub klanu rodzinnego. Korzystanie 
z  mediacji kulturowej może zapobiec 
porażkom,  które są frustrujące nie tylko dla 
beneficjentów, ale również dla realizatorów 
projektów; 
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3) Projekty powinny być planowane we współpracy 
ze społecznościami: wszystkie inicjatywy na rzecz 
Romów powinny być tworzone razem ze 
społecznościami romskimi, nie tylko 
z  oczywistych powodów, takich jak poszanowania 
dla demokratycznego podejmowanie decyzji 
i  prawa Romów do decydowania o sobie, ale 
także, jak wspomniano powyżej, ze względu na 
czynniki kulturowe i rolę, jaką w życiu Romów 
odgrywa rodzina wielopokoleniowa, klan czy 
grupa. Projekt zewnętrzne, które są wprowadzane 
przez społeczność nie-romską, bez udziału 
społeczności Romów, są narażone na 
niepowodzenia; 

 
4) Programy szkoleń zawodowych powinny być 

tworzone we współpracy ze społecznościami 
romskimi, lokalnymi władzami 
i  stowarzyszeniami pracodawców. Powinny być 
tak ułożone, żeby nie nakładać się na czas szkoły 
czy pracy i dostarczać zawodowych kompetencji 
(włączając w to kompetencje informatyczne), 
które mogą zostać od razu wykorzystane 
w  innowacyjnych sektorach; 

 
5) Projekty, których celem jest wznowienie nauki 

i  szkolenia zawodowego z elementami 
kompetencji informatycznych dla nastoletnich 
matek powinny być szeroko dostępne 
i  uwzględniać środki na transport, opiekę nad 
dzieckiem oraz prewencyjną opiekę zdrowotną 
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dla matki i dziecka. Ważny jest także udział 
w  projekcie ojców oraz rodziców matek z dziećmi; 

 
6) Kontynuacja edukacji i szkoleń młodych romskich 

kobiet i mężczyzn powinna być wspierania 
poprzez granty, stypendia i pomoc rodzinom, 
a  także przy pomocy omówionych wyżej metod, 
w  szczególności w odniesieniu do innowacyjnych 
sektorów (techniki dźwiękowej, grafiki 
komputerowej, projektowania  komputerowego). 

ANEKS: WORK VALUE PROJECT. PRZYKŁAD 

DOBREJ PRAKTYKI 
 

Niniejszy projekt, prezentowany jako dobra praktyka, 
to inicjatywa mająca na celu integrację Romów na 
rynku pracy zrealizowana w zgodzie 
z  przedstawionymi powyżej podstawowymi 
wspólnymi zasadami włączania Romów, która 
posiada dwie wyróżniające cechy: 

 Została zaprojektowana przy współudziale 
społeczności romskiej  

 Stworzona została listy wytycznych, którymi 
warto kierować się prowadząc projekty na 
rzecz społeczności romskich.  
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Projekt Work Value2 

Projekt Work Value (wł. Valore Lavoro) został 
zainicjowany po podpisaniu porozumienia między 
władzami regionu Lombardii a włoskim 
Ministerstwem Pracy i Solidarności Społecznej 
o  stworzeniu programu działań na rzecz integracji 
społeczności romskich na rynku pracy, na który 
przeznaczono środku z rządowego Funduszu na rzecz 
Włączania Społecznego uruchomionego w  2008 roku. 

Bazując na wynikach badań przeprowadzonych 
w  społecznościach romskich regionu Lombardii, 
zespół projektu od początku zdecydował 
o  poświęceniu szczególnej uwagi fazie 
przygotowawczej projektu, w  ramach której ważne 
było przede wszystkich wspólne planowanie projektu 
z przedstawicielami Romów i metodologia action 
research3.  

Badania wstępne zostały polegały na analizie 
istniejącej literatury, przeglądzie dokumentacji 
dobrych praktyk w zakresie integracji zawodowej we 
Włoszech oraz na nawiązaniu współpracy 

                                                             
2 Pełniejszy opis projektu i jego głównych rezultatów dostępny 
w: Valore Lavoro: integrazione e inserimento lavorativo di rom 
e  sinti, Fondazione Ismu, Regione Lombardia, Osservatorio 
Regionale per l’integrazione e la multietnicità, Milano, 2010 
3 Tzw. badania w działaniu, studia nad społeczną sytuacją, 
w  której znajduje się badacz, z zamiarem jej ulepszenia; 
ukierunkowane na poprawę jakości działania w jej obrębie. 
Wspólną właściwością metod badawczych, które składają się na 
action research jest uznanie najwyższej kompetencji członków 
danej społeczności do rozumienia jej prawideł. 
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z  instytucjami sektora prywatnego w Lombardii. 
Badania te pozwoliły nie tylko na identyfikację 
potrzebnych rodzajów działań, ale także na wybór 
odpowiednich partnerów. Aby uniknąć rozproszenia 
dostępnych środków finansowych, działania 
skoncentrowane zostały w dwóch obszarach, 
różniących się liczbą osiedli romskich i  rodzajem 
prowadzonej przez Romów działalności 
ekonomicznej – w Mediolanie i  Mantui.  

Biorąc pod uwagę powyższe, projekt początkowo nie 
skupiał się na żadnych szczególnych sektorze ani na 
żadnym konkretnym rodzaju działania. Natomiast 
kiedy sposób zarządzania projektem i  jego 
podstawowe zasady zostały precyzyjnie określone, 
możliwe było elastyczne planowanie działań zgodnie 
z dominującymi potrzebami, jakie występowały na 
obu obszarach  (Mediolanu i  Mantui). 

Zastosowano metodę współplanowania (co-design), 
która jest jedną z najbardziej innowacyjnych 
procedur stosowanych obecnie przez instytucje 
sektora publicznego w realizacji działań 
wyrównawczych (pozytywnych) na rzecz grup 
marginalizowanych.  

W ramach zastosowanej procedury starano się 
wesprzeć integrację Romów poprzez działania, które 
polegały nie tyle na  podziale środków finansowych, 
a  na realizacji wspólnego, szerszej zakrojonego  
pomysłu na zmianę przy zaangażowaniu społeczności 
i organizacji aktywnych na tym obszarze (w tym 
organizacji Romów i Sinti).  
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W projekcie prowadzono mentoring na dwóch 
poziomach: 

 Mentoring dla instytucji partnerskich 
odpowiedzialnych za projekt w obu obszarach  

 Mentoring dla beneficjentów końcowych 

Pierwszy typ mentoringu polegał na wsparciu 
bezpośrednich realizatorów projektu w terenie na 
całym etapie trwania projektu: od fazy planowania do 
raportu końcowego. Dzięki pośredniczącej roli 
mediatora lokalne instytucje publiczne mogły 
pracować spokojniej, utrzymując stały kontakt 
z  władzami prowadzącymi projekt na poziomie 
regionu. To umożliwiło pokonanie nieuniknionych 
trudności w trakcie projektu oraz umożliwiło 
wprowadzanie zmian do projektu na bieżąco, bez 
uciążliwych biurokratycznych procedur. 

Drugi typ mentoringu, rozumiany był jako 
towarzyszenie osobom uczestniczących w działaniach 
prowadzonych w ramach projektu i okazał się 
kluczowy dla osiągnięcia założonych rezultatów. 

W ramach projektu Work Value przeprowadzono 
następujące działania: 

1) Realizacja czterech subprojektów tematycznych 
we współpracy z partnerami – organizacjami 
i  spółdzielniami posiadającymi doświadczenie 
w  danej dziedzinie i  w  podobnych działaniach 
(Caritas, Opera Nomadi, Sucar Drom, Casa della 
Carità); 

2) Ufundowanie i kierowanie przebiegiem 
9  stypendiów przyznanych młodzieży 
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uczestniczącej w obowiązkowym programie 
szkoleniowym oraz kobietom romskich – 
uczestniczkom szkoleń przekwalifikowujących 
prowadzonych przez Fundację ISMU we 
współpracy z Comunità di Sant'Egidio; 

3) Stworzenie, we współpracy z Agencją ds. 
Szkolenia, Orientacji Zawodowej i Pracy (AFOL – 
Job Caffè) w Mediolanie, przewodnika 
o  poszukiwaniu zatrudnienia, w liczbie 1200 
egzemplarzach i rozdystrybuowanie ich na terenie 
Lombardii; 

4) Wspólnie z AFOL – Job Caffè, wdrożenie programu 
mającego na celu ocenę kompetencji oraz 
orientacje zawodową 10 mediatorów romskich. 
W  trakcie projektu mediatorzy nauczyli się 
przygotowania CV wg europejskich wzorców, 
nabyli podstawowe umiejętności wykorzystania 
komputera do redagowania informacji, 
przechowywania i  wysyłania dokumentów; 

5) Przygotowanie publikacji opisującej rezultaty 
projektu; 

6) Działania podnoszące świadomość (dokumentacja 
fotograficzna, seminarium, wspólne opracowanie 
rekomendacji, dystrybucja wytycznych, 
prezentacja publikacji z rezultatami projektu).  

 

Subprojekty tematyczne 

W ramach projektu Work Value zrealizowane zostały 
cztery subprojekty tematyczne: 
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Projekt “Prasowanie i krawiectwo” realizowany 
przez Caritas Ambrosiana w  miastach Mediolan i Rho 
polegał na przeprowadzeniu kursu i szkoleniu 
w  miejscu pracy (on-the-job training) dla grupy 
kobiet romskich. Ponadto w Mediolanie zrealizowano 
także warsztaty (Taivè. Un filo per l’integrazione), 
w  ramach których 8 kobiet romskich codziennie 
zajmowało się prasowaniem i szyciem. 

Projekt “Rękodzieło artystycznie kobiet 
i  młodzieży romskich i Sinti” – warsztat krawiecki 
produkujący odzież i akcesoria prowadzony przez 
stowarzyszanie Opera Nomadi. W projekt 
zaangażowano 12 kobiet romskich, które skorzystały 
ze szkoleń (w tym kursu języka włoskiego), wparcia 
i  poradnictwa.  

Project “Palety” realizowany przez spółdzielnię IES 
(Impresa Etica Sociale) działającą w ramach fundacji 
Casa della Carità; polegał na wsparciu zatrudnienia 
czterech pracowników oraz wdrożeniu kolejnych 
czterech młodych Romów i  Sinti do pracy przy 
produkcji palet do przenoszenia i składowania 
towarów. 

Projekt “Nasza Praca” (Mengro Labatarpe) 
zrealizowany w rejonie Mantui przez organizację 
Sucar Drom, w ramach którego prowadzone były dwa 
programy: 1) program wsparcia tradycyjnych zajęć 
wykonywanych przez Sinti na tym obszarze, tj. pomoc 
w prawnym uregulowaniu zakupu, transportu 
i  sprzedaży wyrobów metalowych; 2) program 
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wsparcia na rynku pracy dla kobiet Sinti, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej. 

Na podstawie doświadczenia zdobytego w ramach 
projektu Work Value wypracowano 18 rekomendacji 
mających pomóc zagwarantować sukces działań 
wspierających Romów: 

 1) Programy aktywizacji zawodowej powinny być 
realizowane z poszanowaniem godności i  uznaniem 
potencjału Romów w wieku zawodowym. Należy 
unikać postaw podkreślających istnienie „co do 
zasady” trudności Romów w podejmowaniu 
zatrudnienia, ponieważ stanowią one uprzedzenia; 

2) Konieczne jest pełne stosowanie/wzmocnienie 
istniejącego prawa antydyskryminacyjnego, tak aby 
możliwe było skuteczne prowadzenie programów 
wsparcia zawodowego, które umożliwią pełny dostęp 
do możliwości oferowanych przez rynek pracy. 
Oznacza to także konieczność rozpowszechniania 
niedyskryminacyjnych praktyk wśród organizacji 
pracodawców i związków zawodowych; 

3) Powinno się zwracać uwagę na zwiększanie 
świadomości wszystkich zaangażowanych stron 
(w  tym Romów, instytucji społecznych oraz 
organizacji sektora prywatnego) na złożone aspekty 
programów aktywacji zawodowej. Pomoże to usunąć 
ewentualne przeszkody (szczególnie biurokratyczno-
administracyjne), które mogę przeszkodzić w pełnym 
dostępie do rynku pracy; 

4) Kluczową sprawa staje się wsparcie urzędów 
i  instytucji pracującymi w terenie w bliskim 
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kontakcie z najbardziej wrażliwymi grupami 
w  społecznościach romskich. Wsparcie to może 
ułatwić wdrażanie programów aktywizacji poprzez 
dokładną oceną najodpowiedniejszych w  danym 
przypadku kanałów dostępu do zatrudnienia; 

 

Upodmiotowienie i szkolenie 

5) Uznając trudne położenie społeczne Romów, nie 
możemy jednak redukować kwestii ich integracji 
zawodowej wyłącznie do zasad funkcjonowania 
rynku pracy tj. dopasowania ‘teoretycznego’ popytu 
na pracę i podaży wśród szczególnie wrażliwej 
i  słabej części społeczeństwa, (w szczególności jeżeli 
chodzi o  umiejętności pożądane na rynku pracy); 

6) Programy integracji zawodowej powinny być 
realizowane z wykorzystaniem mediacji mającej na 
celu zwiększanie świadomości i  samodzielności 
zaangażowanych osób, co ma prowadzić do ich 
upodmiotowienia; 

7) Programy szkoleniowe nastawione na konsolidację 
i zwiększanie posiadanej wiedzy i  kompetencji muszą 
uwzględniać to, co zostało już przyswojone przez 
osobę dorosłą, zarówno w  kontekście formalnym, jak 
i nieformalnym, oraz to, w jakim stopniu osoba taka 
jest wstanie uczyć się w ramach nauki nieformalnej; 

8) Doświadczenie pokazuje, że pozytywne rezultaty 
przynosi szkolenie na stanowisku pracy (on the job 
training) oraz nabywanie umiejętności zawodowych 
poprzez symulację sytuacji zawodowych; 
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9) Jeżeli zajdzie taka potrzeba, szczególnie 
w  wypadku osób dorosłych, można włączyć do 
programów szkoleniowych ocenę umiejętności lub 
potwierdzenie/certyfikację posiadanych umiejętności 
i wiedzy; 

10) Programy szkoleniowe o charakterze formalnym 
powinny być kierowane przede wszystkim do 
młodych osób, które niedawno ukończyły 
obowiązkowy program nauczania;  

 

Warunki, procedury i miejsca integracji zawodowej 

11) Programy integracji zawodowej dla Romów 
muszą zawierać dokładna analizę możliwości 
wspierania, podtrzymywania czy umacniania form 
aktywności, które już są przez Romów podejmowane 
(włączając w to zajęcia tradycyjne), a w szczególności 
takich, które mogą być łatwo sformalizowane 
w  oparciu o przepisy prawa. Musi się to odbywać 
w  poszanowaniu dla potencjału i  aspiracji każdej 
osoby; 

12) Programy integracji zawodowej powinny być 
dopasowane do kontekstu i brać pod uwagę status 
prawny i społeczny danych osób, w tym także 
warunki mieszkaniowe i rodzinne oraz tradycyjny 
podział pracy pomiędzy płciami i  pokoleniami 
w  danej grupie; 

13) Programy integracji zawodowej powinny 
posługiwać się spersonalizowanymi, czyli 
dopasowanymi do uczestników metodami działań 
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oraz powinny być zorganizowane w sposób 
modułowy, ze stopniowalnym poziomem trudności, 
a  także elastyczne jeżeli chodzi o czas i  metody 
przypisane do osiągnięcia danego celu;  

14) Programy integracji zawodowej powinny być 
projektowane we współpracy z instytucjami, 
publicznymi i prywatnymi partnerami społecznymi, 
usługodawcami etc. w celu zapewnienia spójności 
działań i współpracy strategicznej pomiędzy różnymi 
podmiotami;  

15) Powstałe w ten sposób programy integracji 
zawodowej powinny przyczyniać się do zwiększenia 
szans zdobycia zatrudnienia w różnych formach: 
pracy na etacie, samozatrudnienia, działalności 
gospodarczej, pracy w spółdzielni socjalnej; 

 

Konsekwencje metodologiczne 

16) Z metodologicznego punktu widzenia programy 
integracji zawodowej powinny być ściśle 
nadzorowane przez wiarygodne osoby, które 
dostarczają stałego wsparcia, a także stanowią 
element ciągłości tych programów w  czasie; 

17) Przyjęcie takiej koncepcji tworzenia projektów, 
która angażuje publiczne i prywatne instytucje 
społeczne (w tym także organizacje romskie), 
w  największym możliwym stopniu stanowi 
bezsprzeczną wartość dodaną. Co więcej, jest 
czynnikiem gwarantującym sukces działań na rzecz 
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włączania społecznego w zakresie wspierania 
zatrudnienia. 



 
 

Niniejsza broszura powstała w ramach projektu 

Promoting digital literacy of Roma people toward their 
active citizenship 
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