
Správa o činnosti  
občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom za rok 2013 

 

Aktivity projektu 

 

Monitoring médií 
Cieľom projektu bolo  pokračovať v aktivitách, ktoré sa začal realizovať  v roku 2011.  

projektom Napíš to ešte raz – Irin oda mek jekhvar. Podstatou monitoringu je   upozorňovať 

novinárov na skutočnosť, že príspevky písané o Rómoch, ktoré prezentujú a často nie sú 

spracované korektne z etického, politického a právneho hľadiska. Výstupy projektu boli 

uverejňované na internetovej stránke www.mekjekhvar.sk  

 

Rómska internetová encyklopédia   

Rómska internetová encyklopédia  bola tiež pokračovaním projektu, ktorý v začiatočnej fáze 

podporil Úrad vlády SR.  Ide v ňom o napĺňanie napĺňanie internetovej stránky odborníkmi z 

príslušných oblastí.   

 

Čitateľsko výtvarná súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma  

 Uskutočnil sa 5. ročník súťaže, ktorý sa už druhý rok uskutočnil v rámci celého Slovenska. 

Aktivita    je zameraná na upriamenie pozornosti detských čitateľov na rómsku literatúru 

pre deti  a na motiváciu k čítaniu prostredníctvom výtvarnej súťaže.    

Aktéri projektu:  

- Romano kher – Rómsky dom 
- Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry n. o. , Pro Futuro o. z. , Národné 

osvetové centrum, Spoločnosť priateľov - Úsmev ako dar, Kiwanis klub, Stredné 
hudobné a dramatické konzervatórium Košice,  

- Počet účastníkov podujatia:60 
 

Literárna súťaž v rómskom jazyku Amari čhib – Náš jazyk 

Občianske združenie združenie vyhlásilo celoslovenskú súťaž pre žiakov základných škôl v 
rómskom jazyku Amari čhib – Náš jazyk. V rámci projektu založilo tri kluby rómskeho 
jazyka na nasledujúcich školách: ZŠ Biskupická, ZŠ Vtáčkovce, Súkromné osemročné 
gymázium v Kremnici. Na každej škole sa uskutočnili minimálne dve prednášky súvisiace s 
rómskym jazykom.  

     Do poroty prizval Romano kher – Rómsky dom  romistov, ktorí prekladajú do  rómčiny a 
dlhodobo sa  venujú rozvoju rómskeho jazyka.  



 

 Finančná podpora 
 

Romano kher – Rómsky dom získal prvýkrát od svojho vzniku finančnú podporu na dlhšie 
obdobie a ktorá organizácii zabezpečovala možnosť uhrádzania režijných nákladov.  Grant 
získalo o. z. v rámci projektu Rómske dokumentačné a informačné centrum z Fond upre 
mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. 
Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.  Termín 
realizácie projektu je od 10. septembra 2013 do 31. decembra 2015. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: 7832,- EUR 

Nadácia otvorenej spoločnosti: 12 000,- EUR 

Úrad vlády SR: 5000,- EUR 

2% daní z príjmov: 877,68 EUR 

 

 

 
 


