Přehled výstupů projektu*

Název žadatele: KrajAB
Cíl projektu: Zajištění stability institucionální sítě, jejímž prostřednictvím stát komunikuje a prosazuje centrální politiku napomáhající integraci
příslušníků romské menšiny do společnosti na úrovni kraje, a která významně přispívá ke koherentní a koordinované tvorbě a realizaci politik
romské integrace na území České republiky.
Cílová skupina projektu: Relevantní aktéři romské integrace (romští poradci, terénní (sociální) pracovníci, asistenti pedagoga a další partneři
při řešení záležitostí romské menšiny v kraji

Výstupy projektu

Dokumentace a další relevantní zdroje pro ověření dosažení
výstupů projektu (např. fotodokumentace, textové zápisy,
deníky pracovníků, prezenční listiny, pozvánky, plakáty na
akce apod.)

Metodická, koordinační, poradenská a informační činnost
1. Uspořádání minimálně 4 porad s relevantními aktéry (např. romskými
Pozvánky s programem, prezenční listiny, zápisy z porad,
poradci, terénními (sociálními) pracovníky, asistenty pedagoga a dalšími
fotodokumentace a další dokumenty
partnery při řešení romských záležitostí) v kraji.
2. Poskytování poradenství a informací zejména romským poradcům,
terénním (sociálním) pracovníkům, školám a dalším relevantním orgánům Dokumentace o činnosti, řešených problémech
a institucím pro řešení romských záležitostí v kraji
Vzdělávací činnost
3. Uspořádání minimálně 2 vzdělávacích akcí pro relevantní partnery
Pozvánky s programem, prezenční listiny, zápisy z akcí, případně
(např. romské poradce, terénní (sociální) pracovníky, asistenty pedagoga a
vydávané certifikáty,
či jiné doklady o absolvování,
další partnery při řešení romských záležitostí v kraji) – např. školení,
fotodokumentace
seminář, konferenci apod.

4. Zprostředkování školení ze strany Policie ČR (Styčných důstojníků PČR)
Pozvánky s programem, seznam účastníků, zápis z akce
k boji s lichvou v SVL
Monitoring
5. Monitoring integračních projektů kraje, obcí s rozšířenou působností
(ORP) apod., včetně zapojení se do činnosti platforem souvisejících s
tématem romské integrace

Databáze (seznam) integračních projektů s vyznačením zapojení
krajského koordinátora do jejich realizace, příp. vyznačení
zapojení se do platforem, na jejichž činnosti se krajský koordinátor
podílí; včetně dokladů o účasti na jednání a výstupů z činností
těchto platforem

6. Monitoring OOP („oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích Shromážděné dokumenty (vyhlášky, právní posouzení),
jevů“)
komunikace s KRP ÚV ČR
Analytická činnost
7. Vypracování Zprávy o stavu romské menšiny v kraji za uplynulý rok

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji

8. Spolupráce s ÚV ČR a dalšími ústředními orgány státní správy na
Vypracované analýzy týkající se problematiky integrace Romů a
vykonávání jejich další agendy, např. spolupráce na dotačních řízeních
další vyhodnocované materiály pro potřeby romské integrace
týkajících se integrace Romů, vyhodnocování naplňování koncepčních,
(například dotační žádosti apod.)
strategických a dalších dokumentů v oblasti romské integrace apod.)
9. Analýza příčin sociálních nepokojů

Tisková analýza

Koncepční a iniciační činnost
Strategické, koncepční a další dokumenty, na jejichž vzniku se
10. Podílení se na vzniku koncepčních a strategických dokumentů kraje,
krajský koordinátor podílel, příp. zápisy z pracovních skupin
ORP apod.
týkajících se vzniku dokumentů
Kontrolní činnost
11. Spolupodílení se na kontrolách výkonu přenesené působnosti ORP v
kraji

Plán kontrol, protokoly o kontrolách

* Koordinátor pro romské záležitosti je povinen uvedené výstupy splnit bez ohledu na výši jeho úvazku a výše poskytnuté dotace.

