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Prečo ‘Rómska mládež –  
európske občianstvo‘?

Rómska komunita je najpočetnejšia a vo svojej 

podstate európska etnická menšina. Približne 

10 miliónov občanov Európy sú Rómovia a vyše 

40% z nich je vo veku od 14 do 30 rokov. Z toho 

vyplýva, že rómska mládež predstavuje hlavnú 

hybnú silu zmien a transformácie životnej 

úrovne Rómov.

Čo je cieľom tejto iniciatívy?

Iniciatívu ‘Rómska mládež – európske občianstvo‘, 

ktorá prebieha od decembra 2006 do decembra 

2008, sponzorujú EACEA a Program mládeže 

Európskej komisie. Cieľom tejto iniciatívy 

je informovať a vyškoliť rómsku mládež o 

problémoch týkajúcich sa Európy a Európskej 

únie a umožniť mladým Rómom náhľad na 

vznik Únie, je účel, fungovanie a zloženie ako 

aj podporovať aktívne uplatnenie európskeho 

občianstva.  

Kto je cieľovou skupinou  
tohoto projektu?

Aktivity projektu sú určené pre mladých Rómov 

od 18 do 25 rokov z Českej republiky, Rumunska, 

Bulharska, Slovenska a Španielska, ktorí majú vážny 

záujem zapojiť sa do aktívneho uplatnenia si ich 

európskeho občianstva tým, že si zlepšia znalosti o 

zložení, štruktúre a účeloch Európskej únie. 

Kde môžem nájsť podrobnejšie 
informácie?

Pre viac informácií kontaktujte:
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Aké aktivity zahŕňa  
tento projekt?

‘Rómska mládež – európske občianstvo‘ 

predpokladá nasledujúce aktivity:

Stretnutia riadiaceho výboru projektu •
február 2007: Madrid, Španielsko –
september 2007: Sofia, Bulharsko –
marec 2008: Bukurešť, Rumunsko –
september 2008: Madrid, Španielsko –

Oslava Dňa Európy 9. mája 2007 a 2008 •

Tréningy: •
 ‘Hodnoty a identita Európy a Európskej  –
únie‘, jún 2007
 ‘Štruktúra a zloženie Európy a EÚ‘, október  –
2007
 ‘Orgány, ktoré tvoria Európsku úniu‘, apríl  –
2008
‘Budovanie Európy‘, september 2008 –

 Zostavenie metodickej príručky pod názvom  •
‘Rómska mládež – európske občianstvo‘

Návrh a tvorba webovej stránky projektu •

Vytvorenie internetového diskusného fóra •

 Návrh a vydanie materiálov na šírenie  •
informácií o projekte (plagáty a letáky)

Študijné návštevy •
Štrasburg: november 2007 –
Brusel: október 2008 –


