Changing Discourses, Changing Practises:
RARE- The Roma as Human Resource
Změna jednání, změna přístupů:
RARE- Romové jako zdroj lidského kapitálu

Romové jako
lidský kapitál – RARE
Kde je problém? Máte nějaké
romské spolupracovníky?

Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou
v Evropě. Z odhadovaného počtu 10–12 milionů v celé
Evropě je většina z nich občany EU. Velké množství
Romů v EU je obětí předsudků a sociálního vyloučení,
přestože je v zemích EU tato diskriminace zakázána.
„Cokoliv se týká přímo jednoho jednotlivce, nepřímo
postihuje všechny. Nikdy se nemohu stát tím, čím bych
měl být, dokud se ty nestaneš tím, čím bys měl být. To je
vzájemně propojená struktura reality.“
Martin Luther King, Jr.

Podstatná většina z odhadované 5,2 mil. romské
populace v Dunajském regionu se stále musí potýkat
s nesnášenlivostí, diskriminací a vyloučením z pracovního trhu. Evropské země tak přicházejí ročně v produktivitě pracovní síly a dopadům na veřejné rozpočty
o desítky milionů Euro.
Věříme, že je možné tuto situaci změnit.
Cílem projektu RARE je posílení kapacit a spolupráce
aktérů pracovního trhu. Hlavní myšlenkou je, že v romské populaci se pro Evropu skrývá významný ekonomický potenciál. 8 zemí, 21 organizací spolupracuje, aby
změnily tyto přístupy a jednání.

508 milionů obyvatel
6 milionů romských obyvatel
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Hospodářsky výhodná integrace – náš společný problém,
naše budoucnost

„Podíl Romů na počtu obyvatel v produktivním věku se bude zvyšovat, jelikož majoritní populace střední a východní Evropy rychle stárne. Rovnocenné zapojení Romů do pracovního trhu je tak zásadním faktorem pro překonání
problémů s rostoucími náklady na důchodový systém, zdravotnictví a dalších dopadů stárnutí populace.“
Hospodářské náklady vyloučení Romů, Světová banka, 2010
Mobilizace, komplexní rozvojová strategie a dočasně chráněná pracovní místa jsou neméně důležitá jako zvyšování účinnosti a opatření proti diskriminaci pracovního trhu. Projekt jednoznačně reaguje na problematiku
rovných příležitostí a omezování diskriminace Romů posilováním a propojováním veřejných služeb zaměřených
na začleňování Romů na pracovní trh.
Výsledkem projektu RARE bude vybavení partnerských institucí novými synergickými a inovativními nástroji
zaměřenými na efektivní začleňování Romů na pracovním trh Dunajského regionu. Současně bude v průběhu
projektu sledována i účinnost realizovaných opatření.
Projektoví partneři RARE vymezí nezbytné předpoklady účinné institucionální spolupráce, vypracují a odzkouší
inovativní podpůrné modely začleňování na pracovním trhu a připraví ekonomicky podložené zdůvodnění využití navržených intervenčních modelů.

Cíle a priority projektu:
• Posílit institucionální spolupráci poskytovatelů
veřejných služeb
• Vytvářet pro-inkluzivní postoje pro rovné příležitosti Romů
• Založit inovační sítě zaměřené na aktivaci Romů
na pracovním trhu
• Organizovat mezinárodní kampaně a pilotní projekty

Společně to dokážeme!
Projekt RARE se zaměřuje na začlenění Romů na pracovní
trh formou víceúrovňového, mezi-institucionálního strategického partnerství takovým způsobem, aby bylo dosaženo
vymezených cílů a maximalizace dopadů v rámci Dunajského
regionu.
Projektové partnerství RARE sdružuje portfolio různých zemí,
odborností, funkcí a druhů institucí, které se na projektové
úrovni odpovídajícím způsobem doplňují a umožní společně
vytvořit institucionální kapacity a otestovat nástroje a modely spolupráce efektivní a názornou formou.
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Jak rozmanité je Vaše pracoviště?
Dáváme pozor!

Pohled na romskou komunitu je téměř všude plný předsudků.
Media často nabízí nepravdivý obrázek romských obyvatel,
které představují jako: chudé, líné a problematické lidi. Nedílnou součástí projektu jsou místní kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o romských otázkách. Kampaně představí
rozmanitost různých pracovišť a současně ocení a podpoří důstojné postavení Romů.

„Využití vyloučené romské populace by znamenalo dle odhadů
UNDP (data z roku 2006) hospodářský přínos ve čtyřech zkoumaných zemích (Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko)
dohromady ročně až 5,7 mil. EUR; ztráty veřejných rozpočtů jsou
ročně až 2 miliony EUR.“
Hospodářské náklady vyloučení Romů, Světová banka, 2010

7

RARE - Changing Discourses, Changing Practices:
The Roma as Human Resource
Zahájení projektu: 01-01-2017
Ukončení projektu: 30-06-2019
(Celkový) rozpočet: 2 039 082,10 EUR
Více informací o projektu naleznete na:
www.interreg-danube.eu/rare
https://www.facebook.com/RARE-Roma-as-Resources-153725308477841/

