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NA ROK 2012 
 
 
tytuł projektu  
 
 

„ Moja wiedza – moja przyszło ść”:  
1. Zadanie: dofinansowanie do edukacji przedszkolnej d la dzieci 
pochodzenia romskiego z amieszkuj ących w mie ście Żywcu 
(kontynuacja zadania). 
2. Zadanie: zakup podr ęczników i pomocy szkolnych dla dzieci 
i młodzie ży romskiej zamieszkuj ącej z Żywcu  (kontynuacja 
zadania). 
3. Zadanie:  „Obozowe lato” – organizacja obozu integracyjnego  
dla dzieci i młodzie ży romskiej zamieszkuj ącej  w Żywcu oraz 
dzieci i młodzie ży zrzeszonej w organizacji harcerskiej 
(kontynuacja zadania). 
4. Zadanie: dofinansowanie działalno ści i doposa żenie świetlicy 
integracyjnej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu 
(kontynuacja zadania). 
5. Zadanie: „Razem” – cykl działa ń edukacyjno- wychowawczych 
integruj ących dzieci romskie i społeczno ść Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Żywcu. 

 
Instytucjami partnerskimi, wspieraj ącymi realizacj ę projektu s ą:  
- Małopolsko- Śląskie Stowarzyszenie Romów w Polsce z Zarz ądem Głównym      

w  Andrychowie, reprezentowane przez Prezesa Józefa  Orłowskiego;  
- Miejski O środek Pomocy Społecznej w Żywcu;   
- Miejski Zarz ąd Szkół i Przedszkoli w Żywcu;  
- Placówki Wychowania Przedszkolnego, Szkoły Podstawo we i Gimnazja    
     na terenie miasta Żywca: 
-    Komenda Hufca Zwi ązku Harcerstwa Polskiego w Żywcu: 
-    lokalne media   
 Zadania „Zrealizowano dzi ęki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji               
i Cyfryzacji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczno ści romskiej                    
w  Polsce” przy udziale wkładu własnego Gminy Żywiec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
                                            
Opracowany przez Urząd Miejski w Żywcu projekt wsparcia edukacyjnego dzieci               
i młodzieży romskiej zamieszkującej w Żywcu pt. „Moja wiedza – moja przyszłość” 
jest realizowany w Gminie Żywiec od 2005 roku. 
 
Realizacja Rządowego Programu wsparcia na rzecz Społeczności Romskiej                         
w Polsce, w drodze realizacji projektu pt. „Moja wiedza – moja przyszłość” – Program 
wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży romskiej zamieszkującej w Żywcu 
obejmował do 2008 r. 3 płaszczyzny wsparcia: 
- zakup podręczników i wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży romskiej 
(zrealizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych                       
i Administracji) 
- zatrudnienie nauczycieli wspomagających (w ramach środków subwencji 
oświatowej), 
- zatrudnienie asystenta/asystentów romskich (w ramach środków subwencji 
oświatowej). 
Od  roku  2009 wyżej przedstawione działania rozszerzone zostały o nowe trzy 
zadania:                                   
- dofinansowanie   do   edukacji   przedszkolnej   dla   dzieci   pochodzenia 
romskiego  zamieszkujących w mieście Żywcu, 
- „Obozowe lato”   –  organizacja obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży 
romskiej zamieszkującej w Żywcu oraz dzieci i młodzieży zrzeszonej w organizacji 
harcerskiej, 
- doposażenie świetlicy integracyjnej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu. 
W roku 2012 w ramach w/w programu realizowane jest kolejne zadanie o nazwie: 
„Razem – cykl działań edukacyjno-wychowawczych integrujących dzieci romskie i 
społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu. 
To pozwoli na zrealizowanie następujących celów:  
1.Stworzenie    skutecznych    metod    wyrównywania   szans    edukacyjnych,    
poprzez zapewnienie dostępu młodszych dzieci do edukacji. Poprzez realizację 
przedmiotowego wniosku gmina zamierza zapewnić dzieciom romskim równy dostęp 
do edukacji, równe szanse w przygotowaniu do rozpoczęcia nauki, bezpieczeństwo               
i coraz lepsze efekty edukacyjne na wszystkich poziomach kształcenia, 



2. Wzajemne poznanie się dzieci i młodzieży z odmiennych kulturowo środowisk; 
 

3. Zrozumienie istniejących różnic, przełamanie barier kulturowych i uprzedzeń,                               
a tym samym tolerancja dla innych obyczajów i zachowań (m.in. poznanie przez 
dzieci i młodzież zrzeszoną w organizacji harcerskiej obyczajów i tradycji romskich, 
uczestnictwo Romów w obrzędowości harcerskiej). Podjęte w pierwotnej wersji 
krótkie wyjazdy biwakowe w kolejnych latach powinny zaowocować udziałem dzieci             
i młodzieży romskiej w ofercie przedstawionej na okres wakacji przez samorząd 
lokalny i organizacje pozarządowe całej społeczności uczniowskiej miasta Żywca; 
4. Doprowadzenie do możliwie pełnego uczestnictwa Romów w życiu lokalnej 
społeczności miasta Żywca; zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty 
mieszkańców, przy jednoczesnym podtrzymaniu własnej tożsamości oraz odrębności 
kulturowej;  
5. Dalszą poprawę stanu edukacji wśród żywieckich Romów. Na obecnym etapie nie 
tylko dalszą poprawę frekwencji na zajęciach szkolnych, lecz również poprawę 
wyników nauczania;   
6. Integrację społeczną Romów poprzez edukację obywatelską, zaangażowanie 
żywieckich Romów w działanie na rzecz rozwoju miasta w takim stopniu, w jakim 
dotyczy to pozostałych mieszkańców;  
7. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród Romów, aktywizacja Romów na rynku pracy, 
popularyzacja samozatrudnienia, rozbudzenie motywacji do zdobywania, 
podnoszenia i zmieniania kwalifikacji zawodowych, inspirowanie do czynnego 
poszukiwania pracy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozbudzenie motywacji 
do zmiany kwalifikacji i podniesienie poziomu wiedzy ogólnej, przygotowanie do 
pracy w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy;   
8. Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na tle etnicznym. 
 


