Výzva pro podání žádosti o finanční příspěvek
Romský vzdělávací fond (REF) vyzývá o podání žádosti o finanční příspěvek za účelem
zlepšení přístupnosti ke kvalitnímu a integrovanému předškolnímu vzdělání pro romské
děti v České republice. Cílem je připravit romské děti na úspěšný přechod na
integrované, standardní základní vzdělání. Účelem této výzvy je identifikovat efektivní a
udržitelné modely pro možnou expanzi v budoucích letech.
Žádat o financování REF dle této výzvy mohou konsorcia, kterých členem je alespoň
jedna instituce v každé z následujících kategorií:
•
•
•
•

Instituce předškolního vzdělávaní, nebo standardní základní školy poskytující
předškolní vzdělávání
Standardní základní školy
Obecní úřady
Romské nebo pro-romské mimovládní organizace

Pro splnění žádosti na financování, návrhy musejí zabezpečit přístup k integrovanému
předškolnímu vzdělání v školním roce 2009-2010, žádná předškolní skupina nebo třída
nesmí mít víc než 25% romských dětí. Iniciátoři těchto aktivit jsou povinni zabezpečit
přesný sběr dat ohledně etnického složení předškolních skupin a tříd a individuální
docházky v rámci předškolního vzdělávaní a začlenění těchto žáků (Romů i ne-romů) do
základního vzdělávání v rámci projektu. Iniciátoři jsou taky povinni sdílet tyto data mezi
jednotlivými členy konsorcia a taky s REF. Sbírka dat by měla zahrnovat porovnatelné
informace o situaci v předchozím školním roce, jako i informace o dětech v rámci i
projektu. Sběr dat by měl být v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.
Další hodnotící kriteria pro podávaní návrhů na financování jsou:
• Navrhované aktivity, kterých cílem je zabezpečit udržitelnou integraci ve vzdělávaní,
včetně poskytnutí relevantních statistických dat o populaci v předškolním a školním
veku v konkrétné lokalitě a o počtu zapsaných žáků, práce komunity s rodiči, podpory
při zápisu, mechanismů pro přidělování dětí do skupin a tříd, materiální podpory pro
romské děti v nouzi, profesionální podpora vzdělávacích institucí a učitelů, podpora
kontaktů mezi učiteli a rodiči;
• Kapacita a zkušenosti jednotlivých institucí a organizací konsorcia v rámci
navrhovaných typů aktivit;
• Realizovatelnost navrhovaných mechanizmů pro spolupráci na aktivitách projektu
mezi předškolními vzdělávacími institucemi nebo základními školami poskytujícími
předškolní vzdělání, základní školy, obecné úřady a mimovládní organizace které
společně vytvářejí konsorcium žádající o finanční podporu;
• Potenciál udržitelnosti a expanze navrhovaných aktivit po ukončení financovaní
projektu REF; a
• Finanční účast obecních úřadů.

Maximální příspěvek REF pro každý návrh v rámci této výzvy je 20 000 EUR.
Kompletní návrhy v anglickém jazyce včetně žádosti, rozpočtu a životopisů hlavních
iniciátorů je potřebné odeslat emailem na info@romaeducationfund.org do 27. července
2009.
Materiály na žádost o
www.romaeducationfund.org.
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Úspěšní kandidáti budou informovaní do 10. srpna 2009. Podporou pro rozvoj plánů
implementace projektu bude poskytnuta okamžitě po schválení projektu. Realizace
projektu by měla začít do 1. září 2009.
Pro další informace, nebo konzultaci návrhu projektu prosíme kontaktujte:
Lýdiu Bariovú, Country Facilitator
⇒ E-mail: lbariova@romaeducationfund.org
⇒ Telefon: +421 911 295 814

