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Správa o činnosti  

občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom za rok 2012 

Realizované projekty:  

1. Názov projektu:  Amari luma –  Náš svet: rozvoj prvej rómskej internetovej 
encyklopédie  
 
V roku 2011 Romano kher – Rómsky dom založil základy Rómskej internetovej encyklopédie 
– štruktúra a prvá časť hesiel. Pri tvorbe ďalších hesiel sme si  kládli za cieľ, aby sa 
encyklopédia stala jedným z  najbližších zdrojov odborných informácií pre študentov 
vysokých škôl. Uvedomujúc si zvyšujúci sa počet mladých ľudí, ktorí sa denne stretávajú s 
potrebou získavania informácií súvisiacich s Rómami, (počet týchto študentov sa v ostatných 
rokoch výrazne zvýšil). Zamerali sme sa na heslá, ktoré sú súčasťou rôznych študijných 
odborov  a súvisia so situáciou Rómov (kultúra, jazyk, bývanie, sociálna oblasť ľudské práva, 
dejiny a identita Rómov).  
Do tvorby projektu sme zapojili študentov Katedry etnológie a kultúrnej antropológie a tak 
sme umožnili mladým ľuďom, budúcim výskumným alebo osvetovým pracovníkom vyskúšať 
si svoje vedomosti a zručnosti pri zbere a spracovaní dát a informácií súvisiacich s Rómami. 
Vytvorili sme študentom priestor na kontakt s respondentmi, informátormi a odborníkmi.  
 

2. Názov projektu:  Farebný svet – Coloriskeri luma 2012 

Cieľom súťaže ďalšieho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže oboznámiť deti s rómskou 
kultúrou cez literatúru pre deti od rómskych autorov a s literatúrou z rómskeho prostredia a 
motivovať ku kresleniu prostredníctvom týchto rozprávok. Súťažili deti základných škôl, 
špeciálnych škôl, základných umeleckých škôl a deti z detských domovovu.  
Odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum, spoluorganizátormi  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné osvetové centrum, Slovenská 
asociácia knižníc, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Liptovské osvetové stredisko 
v Liptovskom Mikuláši a Kultúrne centrum KSK v Košiciach.  
Výstupom projektu bol katalóg, ktorý prináša úryvky z rozprávok, ktoré deti ilustrovali a 
krátke informácie o ich autoroch.  
 

3. Názov projektu: Rómsky jazyk – prostriedok sociálnej inklúzie 

Cieľom projektu bolo vytvoriť pracovnú skupinu odborníkov v oblasti vzdelávania a zistiť, 
aké sú bariéry v oblasti vzdelávania rómskej národnostnej menšiny na národnostnom princípe 
a efektívneho používania rómskeho jazyka ako preklenovacieho jazyka pri vstupe do školy 
u detí, pre ktoré je rómčina materinským jazykom.  
 
Súčasťou projektu bol seminár realizovaný 11. decembra 2012, v Bratislave v Národnom 
osvetovom centre organizovaný v spolupráci so Súkromným gymnáziom Zefyrína Jiméneza 
Mallu v Kremnici pod záštitou splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné 
menšiny. V 
 
ýstupom projektu bol zborník príspevkov, ktoré spracovali autori, ktorí sa  národnostnému 
vzdelávaniu a kultivácii rómskeho jazyka venujú  dlhšie časové obdobie. Súčasťou zborníka 
sú výsledky prieskumu týkajúceho sa možností vzdelávania v rómskom jazyku na základných 
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školách v Slovenskej republike a podmienkach upevňovania rómskej identity na školách ako 
tiež závery seminára Rómsky jazyk - prostriedok sociálnej inklúzie.  
 
Finančná podpora 

Realizované projekty podporilo: 

Úrad vlády SR: 1 3 910,- EUR  

Nadácia Tatra banka: 1 600,- EUR 

2% daní z príjmov: 959,77EUR 

 

V Bratislave, 7. 12. 2012  

 

 


