Klíčové poznatky z projektu Roma-Net
16. července 2012
ROMA-NET je projekt opearčního programu URBACT, vedoucím partnerem je město Budapešť (ukončen
bude v lednu 2013). Projekt je zaměřen na integraci romské populace. Získané zkušenosti z projektu jsou
velmi cenné zejména pro ty, kteří denně pracují s jednou z nejvíce znevýhodněných skupin naší
společnosti – s romskou komunitou.
Během posledního setkání, které se uskutečnilo ve španělském městě Torrent, si 10 partnerských měst
položilo otázku : jaký užitek/přidanou hodnotu projekt ROMA-NET za sebou zanechá po svém ukončení?
Jednou z klíčových výzev po takřka dvouleté výměně zkušeností, výzkumu a analýzách je vybrat stěžejní
myšlenky a příklady dobré praxe pro ty, kteří se romské tematice intenzivně věnují.
Partnerská města projektu Roma-Net se zabývala otázkou, do jaké míry mohou zjištěné výstupy z projektu
uvedené v místním akčním plánu ovlivnit politickou reprezentaci, zajistit její podporu a/nebo budoucí financování
aktivit definovaných v místním akčním plánu. Zajistila by se tak implementace doporučení, která vznikají
průběžně ve spolupráci s místními stakeholdery komunity v rámci místních podpůrných skupin URBACTu (tzv.
ULSG skupin).
Nutné je však zdůraznit, že motivace projektových partnerů projektu Roma-Net sahá mnohem dále než jsou jen
místní zájmy : ambicí projektových partnerů je změnit situaci napříč celou Evropskou unií. Z tohoto důvodu je nyní
důležité zaměřit se na poskytnutí klíčových sdělení a zpráv, vytvoření knihovny s relevantními zdroji a referenčími
materiály, a též zajistit nezbytné zázemí k vytvoření platformy pro sdílení zkušeností s dalšími aktéry.
Spolupráce s klíčovými stakeholdery na místní úrovni (v místních podpůrných skupinách ULSG) a s dalšími městy
Evropy je silnou stránkou projektu Roma-Net. Spolupráce byla vyhodnocena jako neúčinnější nástroj k vytváření
nových způsobů pracovních postupů. Efektivní spolupráci je možné realizovat společným sdílením zdrojů,
odborných znalostí a nástrojů plánování. V oblasti romské integrace tak může dojít k vytvoření dobré praxe
(společně ruku v ruce s výstupy z dalších projektů, které se dotýkají celého spektra aspektů regenerace měst
napříč Evropskou unií).
Partnerská města projektu Roma-Net mají díky své jedinečné zkušenosti v rámci projektu možnost sdílet svoje
know-how s dalšími městy. Jedním z nejdůležitějších kroků, které parnteská města nyní čekají, je diseminace
svých zjištění a zkušeností nabytých během projektu Roma-Net. To by mohlo napomoci k uvolnění finančních
prostředků a k uchopení dalších možností směrem k integraci Romů v evropských městech.
Více o projektu Roma-Net naleznate zde:
•
•

Roma-Net – webová stránka URBACTu
Roma-Net: Glasgow partner city experience – webová stránka URBACTu

