Vyhodnocení výtvarné soutěže „Co znám z romské historie“
a „Jak žije rodina mého spolužáka“
83 dětí ze 5 základních škol Prahy se zapojilo do výtvarné soutěže „Co znám z romské
historie a Jak žije rodina mého spolužáka“. Odborná porota ocenila 7 obrázků. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne 19. června 2012 v Domě národnostních menšin. Zároveň, 19. 6.
2012 budou vystavena všechna díla ze soutěže. Přítomné děti při příležitosti otevření výstavy
zvolí malbu, která dostane cenu dětského obecenstva. Výtvarná soutěž je součástí aktivit
mezinárodního projektu I am Roma: Changing Mindsets. Cílem projektu je bourat stereotypy
ve společnosti a podporovat rasovou toleranci.
Odborná porota výtvarné soutěže se skládala ze zástupců Místní akční skupiny, která se
podílí na realizaci celého projektu. Jejími členy byli například: Božena Filová (romská
koordinátora Magistrátu hl. m. Prahy), Jana Hajná (specialistka národnostních menšin
Magistrátu hl. m. Prahy), Andrej Bárdoš (Dům národnostních menšin, o.p.s.), Ladislav Goral
(z neziskové organizace ROM Praha), Michal Kryl (z neziskové organizace Nová škola,
o.p.s.), Igor Surmaj (poradce pro Romy a národnostní menšiny Městské části Praha 5).
Do výtvarné soutěže se mohly zapojit děti 6. – 9. tříd základní školy od 14. 3. 2012
do 31. 5. 2012. O ceny soutěžily obrázky ze ZŠ praktická a speciální Pod radnicí (Praha 5),
ZŠ a MŠ Grafická (Praha 5), ZŠ Kořenského (Praha 5), ZŠ Letohradská (Praha 7) a ZŠ
Křimická (Praha 15). Soutěž vyhlásila Evropská rozvojová agentura, s.r.o. v návaznosti
na vzdělávací dny projektu I AM ROMA pro žáky základních škol, které se konaly
14. 3. 2012 a 17. 4. 2012. Žáci diskutovali o postavení romské menšiny v České republice
a důležitosti vzdělávání. Druhým vzdělávacím okruhem byla romská historie, tradice a umění
a životní podmínky Romů v poválečném období a současnosti. Diskuze vedl Ladislav Goral
z neziskové organizace ROM Praha a Iveta Demeterová, redaktorka Českého rozhlasu.
Projekt I am Roma: Changing Mindsets je financovaný z grantu Evropské komise a jeho
hlavním koordinátorem v České republice je Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

