VIEŠOJI ĮSTAIGA ROMŲ VISUOMENĖS CENTRAS
Kodas 125607735 Metalo g. 23a, LT-02190 Vilnius Tel./faksas 210 4134

Veiklos ataskaita už 2018 m.
Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras (toliau – Įstaiga) įsteigta 2001 m.
liepos 19 d. Įstaigos kodas – 125607735, 2004 m. gruodžio 21 d. išduotas Juridinių asmenų
registravimo pažymėjimas Nr. 045561, buveinės adresas – Metalo g. 23A, Vilnius.
Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo.
Įstaigos pagrindinis tikslas – Romų etninės mažumos visavertis integravimas į
Lietuvos visuomenės gyvenimą.
Įstaigai nuo 2004 m. gruodžio 21 d. suteiktas paramos gavėjo statusas.
Įstaiga iš ūkinės-komercinės veiklos per 2018 m. pajamų neuždirbo. Įstaigos
finansiniai metai yra kalendoriniai metai, finansinių metų pradžia – sausio 1 d. pabaiga
gruodžio 31d.
Viešoji įstaiga Romų visuomenės centro 2018 metų veiklos ataskaita parengta
vadovaujantis 1996-07-03 LR Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 12 straipsnio nuostatomis
Viešosios įstaigos Romų visuomenės centras tikslai, veiklos tikslų įgyvendinimas ir
veiklos rezultatai:
- romų etninės mažumos visavertis integravimas į Lietuvos visuomenės gyvenimą;
- romų tautinio savitumo išsaugojimas atsižvelgiant į specifines jų gyvenimo sąlygas;
- pažangių romų, lietuvių ir kitų tautų bendradarbiavimo idėjų propagavimo Lietuvoje
ir užsienyje skatinimas;
- statistinės, istorinės bei demografinės medžiagos apie Lietuvos romus kaupimas ir
sisteminimas;
- konferencijų, seminarų, apvalaus stalo pasitarimų ir kitų renginių, susijusių su romų,
kitų tautinių mažumų problemomis ir tautiniais santykiais, organizavimas;
- ryšių su atitinkamomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje palaikymas;
- formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų teikimas;
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- konsultacijų gyventojams tautinių mažumų teisių ir apsaugos klausimais teikimas bei
kita teisinė pagalba;
- su romų bendrijos veikla susijusių kultūros renginių organizavimas;
- etninio nepakantumo mažinimas, dalyvavimas Lietuvos žmogaus teisių organizacijų
koalicijos, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo, Europos tinklo prieš rasizmą
(ENAR), Europos romų vietinių organizacijų tinklo

(ERGO) veiklose bei kitų

antidiskriminacinių priemonių vykdymas;
- dalyvavimas Lietuvos ir Europos Sąjungos projektuose.
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VšĮ Romų visuomenės centras veikla organizuojama vykdant įsipareigojimus ir
funkcijas pagal pasirašytas sutartis. Finansavimas skiriamas projektams, kurių trukmė –
vieneri metai. Išimtį sudaro Vilniaus miesto finansavimas, skiriamas mokinio ir vaikų
neformalaus ugdymo krepšelių naudojimui.
2018 m. vasario 19 d. RVC pasirašė su Tautinių mažumų departamentu prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centro veiklos
projekto dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų sutartį Nr. TMS-10 projektui „Romų
vaikų ir paauglių užimtumo užtikrinimas, siekiant integruoti juos į Lietuvos visuomenę“
finansuoti.
Veiklos įvykdytos laiku ir pilna apimtimi.
Veikla: Romų vaikų, paauglių ir jų šeimų įtraukties į visuomeninį gyvenimą didinimas
Pobūdžiai:
1. Būreliai:
1.1. tautinių šokių – 10 dalyvių;
Tautinių šokių būrelio užsiėmimus vedė romų šokių kūrėja Z. Milevič, ansamblio „Sare
roma“ šokėja M. Milevič ir savanorė M. Levčuk. Būrelį lankė 10 vaikų ir paauglių, įtrauktų į
koncertinę ansamblio „Roma de drom“ grupę. Tačiau repeticijos, šokių konkursai vyksta
kasdien, kartu šoka ir daug kitų vaikų; Šiais metais kolektyvo repertuare yra šiuolaikinių
šokių.
1.2. ansamblis „Roma de drom“ – 14 dalyvių;
RVC ansamblio „Roma de drom“ užduotis – sužadinti meilę autentiškai muzikai, šokiams,
parodyti, kad būtent ta muzika žavi žmones. Ansamblis rengė koncertines programėles.
Akivaizdu, kad RVC lankančių vaikų tarpe mažai dainuojančių vaikų. Užsiėmimų metu
stengiamasi atskleisti naujus talentus, palaikyti gabius vaikus.
1.3. fizinio lavinimo – 7 dalyviai (balandis – spalis);
Fizinio lavinimo užsiėmimai organizuojami pagal sezonus. Užsiėmimus veda RVC
savanoriai, organizacijos Vilniaus social club atstovai. Vaikai noriai įsitraukia į sportinius
žaidimus. Pastebėta, kad būtent šios veiklos metu ugdomi socialiniai įgūdžiai, pagarba kitam.
1.4. laisvojo piešimo – 10 dalyvių ;
Nuolat būrelį lankė 10 vaikų. Pagal numatytą planą buvo organizuojamos kūrybinės
dirbtuvės, piešinių ekspozicijos. Mokytojos D. Drazdauskienės taikoma meno terapijos
metodika labai pasitvirtino, nes ji nevaržo, neįpareigoja, bet skatina saviraišką su tikslu kelti
kiekvieno romų vaiko savivertę bei pasitikėjimą savimi. Romų vaikai yra gabūs menams, kaip
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ir visi vaikai yra kūrybingi, emocionalūs, sudominus, noriai įsitraukia į procesą. Dailės būrelis
yra populiarus, gausiai lankomas.
2018 m. Romų visuomenės centre lankėsi edukologė Sue Barfield. Dr. Susan
Barfield yra JAV Montanos universiteto profesorė emeritė, turinti milžinišką edukacinio
darbo su įvairiomis kultūrinėmis grupėmis patirtį visame pasaulyje. Kaip Fulbraito
stipendininkė Susan Barfield įgyvendino edukacinį projektą, skirtą romų integracijai
Slovakijoje. Į Lietuvą atvyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto kvietimu, gavusi
Fulbraito stipendiją trikalbei romų-lietuvių-anglų knygai vaikams „Barvalo and the Wolf“ bei
metodinei priemonei, kaip šią knygą panaudoti pamokose, parengti. Knyga rengiama,
bendradarbiaujant su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu ir ilgamečiais fakulteto
socialiniais partneriais: VŠĮ Romų visuomenės centru, nevyriausybine organizacija „Romų
integracijos namai“, dienos centru „Padėk pritapti“, Panevėžio vaikų dienos užimtumo centru,
Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ Šalčininkų raj. skyriumi.
RVC vaikams buvo organizuoti užsiėmimai, integruojantys skaitymą ir piešimą,
tekstas skambėjo trimis kalbomis, su mokytojų pagalba vaikai piešė iliustracijas. Gauta žinia,
kad viena iš mūsų vaikų iliustracijų įtraukta į leidinį.
1.5. įdomiųjų skaičiavimų – 10 dalyvių;
Šio būrelio veikla laikoma pasiekimu, nes jo dalyviai – nuolat mokyklą lankantys moksleiviai.
Jie pakankamai motyvuoti, drausmingi, besidomintis mokymu. Užsiėmimai organizuojami
vaikams patrauklia žaidimo forma.
1.6. popierinės plastikos – 10 dalyvių (sausis – birželis);
Pagal sumanymą būrelio veikla buvo skirta pradinukams, tačiau pamatę rezultatą, popierine
plastika susidomėjo ir vyresni vaikai, o kartais ir tėvai. Matoma, kad procesas vyksta lėtai,
smulki motorika, trapi medžiaga – visa tai gana sudėtinga, bet, pasirodo, įmanoma.
Dauguma Vilniaus Kirtimų taboro vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo
grupę, vaikų dienos centrą yra iš daugiavaikių nepasiturinčių šeimų. Būrelių veikla užtikrina
popamokinį vaikų užimtumą, lavina, motyvuoja mokymuisi, skatina saviraišką, ugdo
socialinius įgūdžius, vaikai motyvuojami savirealizacijai bei integracijai į platesnę visuomenę.

2. Renginiai:
– viso organizuota 9, dauguma iš jų tradiciniai, dalyvių skaičius – 40 vaikų, 21 šeimos
atstovai
Renginių ir švenčių organizavimas yra viena iš svarbiausių RVC veiklų, nes tai yra
bendruomeninių įgūdžių formavimo priemonė.
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Tradiciniai renginiai:
1. Užgavėnės;
2. Vaikų Valikėlės;
3. Tarptautinė romų diena balandžio 8 d.;
2. Motinos diena (pirmas gegužės sekmadienis);
3. Mokslo metų pabaigos šventė birželio mėn. pradžioje;
4. Valstybės dienos minėjimas liepos 6 d.;
5. Žinių diena rugsėjo mėn.;
6. Tarptautinė tolerancijos diena Lapkričio 16 d.;
7. Kalėdų renginys.
2018 m. didelis dėmesys buvo skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui. Organizuotas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos edukacinis
renginys MŪSŲ TRISPALVĖ, kurio metu vaikai ir jų tėvai buvo supažindinti su Lietuvos
valstybės vėliavos istorija, jos pagerbimo tradicijomis. Renginiai šia tema vyko vasaros
stovyklose. Jubiliejiniai datai skirtos ekskursijos. 2018-07-13 RVC vaikai lankėsi Prezidento
rūmų ansamblyje įsikūrusiame Valstybės pažinimo centre. Su lydinčių edukatorių pagalba
juos pakvietė žaismingai, įdomiai ir interaktyviai susipažinti su valstybe. Kaip valdoma
Lietuva? Kaip tampama ir ką reiškia būti piliečiu? Kokiais būdais kiekvienas mūsų prisideda
prie valstybės kūrimo? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus organizatoriai ieškojo drauge su
mažiausiais lankytojais, tyrinėdami interaktyvią ekspoziciją. Po to stovyklautojus pakvietė
išbandyti naujieną - patirti 100 Lietuvos istorijos metų per 45 minutes parodoje – seanse
„Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“
RVC vaikai ir pedagogai dalyvavo knygos „Aš – Karolis“ pristatyme Tautinių
mažumų departamente 2018 m. sausio mėn.
Nuo 2015 metų ansamblis „Roma de drom“ dalyvauja tęstiniame projekte
„Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per rusų
literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra.“ Projekto organizatoriai – Vilniaus Žvėryno
gimnazija, mokytoja-ekspertė I. Vološina – sukviečia dalyvavimui 15 mokyklų ir ugdymo
įstaigų iš įvairių Lietuvos miestų. 2018 m. jungtinio pasirodymo tema - „R. Roždestvenskis ir
„šestidesiatnikų“ poetinis pasaulis (J. Jevtušenko,
Marcinkevičius, B. Okudžava, V. Vysockis ir

J. Brodskis, N. Rubcovas, J.

kt.)“. Kiekvienais metais spektaklyje

numatoma vieta romų kultūrai, muzikai, šokiui. RVC vaikai parengė šiam projektui naują
programą.
Didelio susidomėjimo sulaukė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro
surengta edukacinė pamoka „Kas iš ko“, vykusi Velykinių atostogų metu, kurios metu vaikai
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dalyvavo eksperimentuose, tyrimuose, daug sužinojo. Toks renginys suplanuotas ir šiais
metais.
Š. m. gegužės 24-25 d. RVC vaikai kartu su ansambliu „Roma de drom“
dalyvavo XVI Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivalyje, į kurį sugužėjo
beveik trys šimtai tautinių mažumų vaikų iš visos Lietuvos. Renginys vyko Trakuose.
Festivalio programa buvo įdomi vaikams, turininga, pasirodymai spalvingi,
buvo skirtas laikas kūrybos užsiėmimams, edukacijai, bendravimui, apsilankymui vandens
pramogų parke.
Naujas idėjas ir veiklas 2018 metais mums pasiūlė naujas partneris Vilniaus
socialinis klubas. RVC aktyviai dalyvavo šventėje bendruomenių alėjoje "Dieną gatvėje"
birželio 1 d. kartu su RVC dalyvauti Bendruomenių alėjoje susiruošė šios organizacijos:
Visuomeninė organizacija "Naujininkų bendruomenė", Socialinės paramos centras, Vilniaus
Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas, Naujininkų bendruomenės senjorų ansamblis "Vėlyvis",
Lietuvos sakaliukų sąjunga, Vilniaus lopšelis-darželis Daigelis, Kirtimų kultūros centras,
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla, Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes". RVC
vaikai šventei pagamino romų vėliavėles, RVC kvietė prie savo stendo spalvinti knygutę
„Auksakartis žirgas“, išleistą romų-lietuvių kalbomis, atsakinėjo į klausimus. Ansamblio
„Roma de drom“ pasirodymas buvo sutiktas audringais plojamais.
Lapkričio 9 dieną Romų visuomenės centro auklėtiniai ir ansamblis „Roma de
drom“ dalyvavo Tarptautinės romų kalbos dienos minėjimo renginyje, vykusiame Kirtimų
kultūros namuose. Šventę organizavo Vaikų dienos centras „Padėk pritapti“. Koncertinė
programa buvo įvairi ir originali – dalyvavo suaugę atlikėjai, mamytės, kas labai patiko
publikai. Nenuostabu, kad abiejų dienos centrų vaikai dainavo tas pačias dainas. Karu su
Vilniaus romų vaikais koncerte dalyvavo kolektyvai iš Panevėžio ir Ukmergės.
2018 m. lapkričio mėn. 23 d. Romų visuomenės centro lankytojai dalyvavo edukacinio
projekto „Kultūrų ratas“ baigiamajame renginyje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centre Vilniuje. Edukacinis projektas „Kultūrų ratas“ yra skirtas mokinių neformaliam
pilietiniam švietimui. Projektą inicijuoja Švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja ir vykdo
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų
departamentu prie LRV, Romų visuomenės centru, Visagino kultūros centro Etninės kultūros
ir edukacijos skyriumi.
Socialiai remtiniems romų vaikams buvo organizuotas keletas Kalėdinių renginių.
Gruodžio 5 d. Romų visuomenės centro lankytojai, dalis iš kurių jau nebegyvena
Kirtimuose, buvo pakviesti į Kalėdinį renginį į Kirtimų kultūros centrą.
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Vaikams buvo parodytas smagus interaktyvus spektaklis apie žiemą ir nykštukus. Žiūrovai
buvo pakvieti aktyviai dalyvauti. Vaikučius atėjo pasveikinti Senis Šaltis, kuris atnešė
dovanėles, bet dalino juos tik tiems, kad parodys savo gebėjimus – padainuos, pašoks,
papasakos eilėraštį. Nenuostabu, kad visi gavo dovanas už temperamentingą šokį.
Gruodžio 10 d. grupė vaikų dalyvavo edukacinėje programoje „Kalėdų
vainikai“. Supinti vainikai papuošė vaikų namus ir Romų visuomenės centrą.
Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras, su direktore Guoda Ropaite-Beige
priešaky, gruodžio 12 d. pakvietė dienos centro vaikus į Sveikatingumo renginį, pasivaišinti
bei drauge pažiūrėti nuotaikingą spektaklį Raganiukes teatre.
Gruodžio 21 d. vyresni RVC lankytojai, paaugliai, buvo pakviesti į boulingą.
Apsilankymas tapo tikru siurprizu vaikams, kurie dar nežaidė šio žaidimo. Jiems buvo
paruoštos vaišės, parengti sveikinimai, įteiktos saldžios Kalėdinės dovanos.
Užbaigė renginių ciklą gruodžio 29 d. rytmetis patiems mažiausiems RVC
lankytojams – ikimokyklinukus aplankė tikras Senis Šaltis. Programoje buvo žaidimai,
dainos, šokiai, vaikučių ir jų tėvelių laukė vaišių stalas. Vaikai gavo puikias Kalėdines
dovanas.
3.Išvykos ir ekskursijos:
– viso organizuota 7. Dalyvių skaičius- 39
Išvykos ir ekskursijos organizuojamos su tikslu pakeisti aplinką, pamatyti kitokio gyvenimo
alternatyvas, formuoti šiuolaikinio gyvenimo vertybes.
Ekskursijų ciklas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, - „4 sostinės“: Vilnius,
Valdovų rūmai, Kaunas, Kernavė, Trakai.
Vaikų mėgstamos išvykos:
- Bernardinų sodas;
- Botanikos sodas;
- žvejyba.
Rugpjūtį įvyko jau antroji ekskursija į romų bendruomenės nario Josifo Tyčinos ūkį.
Tikslas – aplankyti tikro ūkininko sodybą, parodyti vaikams, kaip vedamas ūkis, kiek triūso
reikia įdėti, kad gauti produktą. Be to, dauguma mieste gyvenančių vaikų net nematė gyvų
karvių, kiaulių, vištų, o ūkininkas Josifas Tyčina kaip tik jų turi. Ekskursijos metu vaikai
susipažino su gyvulių laikymo tvartuose taisyklėmis, apžiūrėjo avis, 7 veislių vištas, gavo
dovanų neregėtų mažų kiaušinių, žaidė su žąsimis, degustavo pieną iš karto po karvutės
melžimo. Antroji ekskursijos dalis vyko miške. Ūkininkas Josif Tyčina turi leidimą kirsti
mišką, jis supažindino vaikus su miško apsaugos reikalavimais, padalino lankstinukus.
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Kaip ir kiekvienais metais, RVC vaikai ir paaugliai dalyvavo socialinėje akcijoje
"ŽvejOK 2018". Kartu su bendraminčiais žvejais ir visais kitais gerais žmonėmis
organizatoriai kvietė globojamus, tautinių mažumų, pabėgėlių nuo skurdo ir karo vaikus
žvejoti. Šventė Vilniuje vyko rugsėjo 15 d. Arvyduose. „ŽvejOK 2018“ tikslas – supažindinti
vaikus su atsakingu laisvalaikio leidimo būdu – mėgėjiška žūkle ir padedant profesionalams
išmokti žvejybos paslapčių. Vaikams, norintiems pažvejoti, trūksta ne tik žvejybos įrankių,
pašarų, bet ir tėviško patarimo apie mėgėjišką žūklę, jos būdus, priemones, procesą, žuvų
rūšis, vandens telkinius, gamtosaugines problemas, tausojančią žvejybą ir kitus paprasčiausius
dalykus, kuriuos jaunajam žvejui reikia žinoti prie upės ar ežero. Akcijoje dalyvavo per 500
vaikų iš visos Lietuvos.
Rugsėjo 29 d. grupė RVC vaikų vyko į ekskursiją prie Baltijos jūros. Išvyką
organizavo dykumų ralio motociklininkas B. Bardauskas kartu su socialiniais partneriais.
Vaikai kartu su Ramūnu Vyšniausku (Vyšniuku) kalbėjo apie savo svajones ir pietavo jo
kavinėje „Vyšnia“, lankė Lietuvos jūrų muziejų ir stebėjo delfinų pasirodymą, statė smėlio
pilis prie jūros. Renginio šūkis- Baltijos jūra visiems Lietuvos vaikams.
Veikla: Romų vaikų, paauglių ir suaugusiųjų neformalaus švietimo formų tobulinimas
Pobūdžiai:
1.

Namų ruoša – organizuota pagalba ruošiant namų darbus Saulėtekio mokyklos-

daugiafunkcinio centro ir Naujininkų mokyklos mokiniams, skaičius – 12. Pagalba teikia
pagal poreikį.
2.

Kompiuterinės klasės veikla – sudaryta galimybė naudotis kompiuteriais ir

Internetu kasdien nuo 13 val. Klasė gausiai lankoma, pilnai užimta. Specialus dėmesys
skiriamas mokiniams, kurie naudoja kompiuterius mokymosi tikslams. 2018 m. pilnai
atnaujinta materialinė bazė, įgyti nauji ir renovuoti keli seni kompiuteriai.
3.

Dalyvavimas edukacinėse programose – vaikai dalyvavo 5 programose, 3

vasaros stovyklos metu Švenčionių rajone, 2 – Vilniuje, Kirtimų kultūros centre ir Antakalnio
miesto laboratorijoje. Dalyvių skaičius- 19
4.

Pagalba besimokantiems nuotolinių būdu:

2017-2018 m. m. nuotoliniu būdu mokėsi 7, 2018-2019 m. m. – 5 romų mokiniai, jiems
vedamos konsultacijos. RVC darbuotojai nuolat kontaktuoja su Akmenės ir Trakų
Suaugusiųjų švietimo centrais.
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Veikla: Romų socialinė integracija, šeimos įgalinimas
1. Šeimos diena – vieną kartą į mėnesį vaikų, lankančių RVC, šeimos nariai buvo kviečiami į
pobūvius prie arbatos puodelio, kur aptarimui buvo siūlomos aktualios bendruomenei temos,
tokios, kaip vaiko teisių apsaugos sistemos pakeitimai, globos taisyklės, mokymosi
motyvacija ir kt. Pažymėtina, kad tėvai nuolat lankosi RVC, supažindinti su vaikų užimtumo
tvarka, dažnai bendrauja su RVC darbuotojais, todėl šeimos dienos tapo susibūrimo elementu,
ugdančiu bendravimo įgūdžius. Dalis tėvų, dauguma iš jų moterys, noriai įsijungia į
edukacinę veiklą. Šių metų inovacija tapo profesinio orientavimo tema.
2. Šeimų konsultavimas ir pagalba įvairiais klausimais – nuolatinė ir svarbi RVC funkcija,
kuri lemia integracijos sėkmę. Manome, kad RVC yra neatskiriama romų bendruomenės
dalis, nors kartą per metus kiekvienas romas kreipiasi pagalbos į RVC. Sukaupta naudinga
informacija apie Vilniuje, Vilniaus, Šalčininkų rajonuose gyvenančius romus, teikiama
informacija skirtingoms institucijoms.
3. Tarpkultūrinis dialogas – tęsiasi sėkmingas bendradarbiavimas su Vilniaus, Panevėžio,
Širvintų dienos centrais; Lietuvos vaikų fondas pakvietė 15 RVC lankančių romų vaikų į
vasaros stovyklą Sirvėtos regioniniame parke, kur susirinko ir kitų tautybių vaikai; balandžio
mėnesį RVC vaikai lankėsi Antakalnio bibliotekoje, kur buvo parengta vaikų darbelių
ekspozicija, jiems padarė įdomią ekskursiją ir pakvietė koncertuoti; RVC patalpose vyko
susitikimas su kino režisiere, kuri planuoja kurti istorinį filmą ir kviesti romus filmavimui,
buvo organizuota atranka RVC tarpininkaujant; Tarptautinės romų dienos proga Kirtimų
romai sulaukė režisierės D. Ibelhauptaitės kvietimo į operos „Trubadūras“ generalinę
peržiūrą, RVC organizavimo nuvykimą.
Veikla: Tapatybės išsaugojimas ir kultūros puoselėjimas
1. Dalyvavimas koncertuose – ansamblis „Roma de drom“ nuolat koncertuoja skirtingose
aikštelėse; 2018 metais jauni atlikėjai dalyvavo miesto šventėje, skirtoje Tarptautinei romų
dienai; ansamblio pasirodymas buvo įtrauktas į Vilniaus socialinio klubo renginio „Diena
gatvėje“ programą; ansamblis dalyvavo tautinių mažumų festivalyje „Labas – Saliam“ Verkių
mokykloje-daugiafunkciniame centre, Romų jaunimo festivalyje TAMBURINAS Šiauliuose,
jubiliejiniame tarptautiniame festivalyje, kurį organizavo The American International School
of Vilnius – AISV, sekmadieninių mokyklų festivalyje Trakuose, projekto „Kultūrų ratas“
renginiuose. Aktyvi koncertinė veikla sudaro galimybes puoselėti bei skleisti romų kultūrą,
romų gerąją patirtį
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Romų vaikų integracija vasaros stovykloje
2018 m. liepos 16 - 21 d. Sirvėtos regioninio parko Gamtos mokykloje vyko Lietuvos vaikų
fondo organizuota vaikų vasaros stovykla pagal projektą "Pažink Lietuvą", kurį finansavo
Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės. Į stovyklą susirinko įvairių tautybių
(lietuviai, romai, rusai, totoriai) vaikai iš Vilniaus, Eišiškių, Panevėžio, Švenčionių, Ignalinos.
Vaikai buvo supažindinti su Lietuvos gamta, istorija, su interaktyviomis parko edukacinėmis
programomis. Įvairaus pobūdžio veiklose buvo formuojami tarpkultūrinio bendravimo
įgūdžiai, ugdomas pilietiškumas. Tai viena iš priemonių, galinti realiai sumažinti mūsų
visuomenėje romų tautos atskirtį, sušvelninti visuomenės požiūrį į romų integraciją.
Romų visuomenės centras į stovyklą delegavo net 14 vaikų.
Būtina pažymėti, kad Kirtimų romų vaikams užimtumas organizuojamas visą vasarą, dalį
veiklų finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė (2018 m. – 1000 eurų).
Taip pat 2018 m. vasario 19 d. RVC pasirašė su Tautinių mažumų departamentu
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centro
veiklos projekto dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų sutartį Nr. TMS-11 projektui
„Lietuvos romų istorinės medžiagos kaupimas ir sklaida“ finansuoti.
Veikla: Romų genocido aukų įamžinimas
1. Kreipimasis į valstybės institucijas dėl romų genocido aukų įamžinimo – organizuoti
susitikimai su Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ir Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centro darbuotojais, su Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus
Panerių memorialo lankytojų informacijos centro istorikais su tikslu išgryninti jų poziciją.
Informacija pasidalinta renginio, skirto romų Holokausto aukoms paminėti, š.m. lapkričio 6 d.
2. Tarptautinės romų Holokausto aukų minėjimo organizavimas - Rugpjūčio 2 d. RVC
organizavo minėjimą Panerių memoriale ir kaip partneris surengė muzikinės pjesės
„Samudaripen. Mergaitė iš vagono“ pristatymą.
3. Jaunų romų grupė dalyvavo tarptautiniame sąskrydyje Lenkijoje, Krokuvoje, kurį
kiekvienais metais organizuoja ERGO tinklas kartu su partneriais - Europos Tarybos Jaunimo
departamentu, romų jaunimo organizacija TERNYPE ir kt. Rugpjūčio 2 d. jiems atiteko garbė
dalyvauti romų Holokausto dienos minėjime buvusioje Aušvic-Birkenau (Osvencimo)
koncentracinėje stovykloje, kur šiuo metu įsteigta memorialinė kompozicija.
4. 2018 m. lapkričio 6-8 d. Vilniuje įvyko SEMINARAS – LIETUVOS JAUNIMO
MOKYMAI APIE ROMŲ GENOCIDĄ, kurį RVC kaip partneris organizavo kartu su TMDE
ir Europos Tarybos Jaunimo departamentu. Dalyvių skaičius – 25.
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Veikla: Lietuvos romų istorinės medžiagos kaupimas
1. Ekspedicijos į Lietuvos romų bendruomenes – Eišiškių, Jurbarko, Ukmergės –
organizavimas su tikslu surinkti prisiminimus susidūrė su sunkumais, dalyviams nepakako
įgūdžių, užrašus teks apdoroti tinkamame formate. Surinkti 5 vyresnių romų prisiminimai,
manoma, kad tą veiklą būtina tęsti, tačiau jai reikia pasiruošti.
2. Lietuvos romų istorijos metraščio gairių sudarymas – organizuotas susitikimas su istorike,
PhD Volha Bartash, kuri šiuo metu dirba Vokietijoje. Jos mokslinės veiklos tema – romų
istorija. Aptartos galimybės organizuoti start-up konsultacijas Lietuvoje.
Projekto tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į romų genocido įamžinimo būtinybę –
pasiektas. Lietuvos romų bendruomenes ir partnerių organizacijų parengtas kreipimasis į
Lietuvos Respublikos Seimą dėl Tarptautinės romų Holokausto aukų atminimo dienos
įtraukimo į atmintinų datų sąrašą jau įtrauktas į Lietuvos Respublikos seimo darbotvarkę.
Tarptautinės romų Holokausto aukų minėjimas rugpjūčio 2 d. ir muzikinės pjesės
„Samudaripen. Mergaitė iš vagono“ pristatymas sulaukė išskirtinio visuomenės dėmesio.
Romų bendruomenė susidomėjo savo istorija, renkami prisiminimai. Planuojama rengti romų
istorijos apžvalgą.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
2017/2018 ir 2018/2019 MOKSLO METAI
Kirtimų romų gyvenvietės mažėjimo tendencija atsispindi ir ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinių skaičiuje. 2017/2018 m. m. buvo suformuota 10
ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė. Ikimokyklinio ugdymo grupes lankantiems auklėtiniams
neskiriamas nemokamas maitinimas, nepriklausomai nuo to, jis iš socialiai remtinos šeimos ar
ne. Kadangi dauguma vaikų auga skurstančiose šeimose, jiems karštas maistas buvo svarbus
faktorius, užtikrinantis lankomumą.

Pedagogė Liudmila Stepanova, talkinant savanoriui

Alikui Bogdanovui, stengiasi įdomiai ir patraukliai organizuoti užsiėmimus, skatina vaikus ir
tėvus sistemingai lankyti pamokėles, nuolat kontaktuoja su tėvais ir net seneliais. Tai lėmė
tęstinumą. 2018/2019 mokslo metais ikimokyklinę grupę lanko 14 mažamečių Kirtimų
gyvenvietės vaikų.
VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLA
Vaikų dienos centrų projektas ,,Laipteliai į viršų“ vykdomas nuo 2004 metų.
Gausus DC lankymas skatiną tęsti vykdomas veiklas, organizuoti kryptingą ugdymą. Šalia
kriminogeninės romų gyvenvietės įsikūrusiame Romų visuomenės centre organizuojamas
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neformalus ugdymas tarnauja kaip prevencinė priemonė, siekiant apsaugoti jaunąją kartą nuo
neigiamos aplinkos poveikio, sudaro sąlygas romų vaikams ir paaugliams ugdyti socialinius
įgūdžius, pakeisti aplinką, pamatyti kitokio gyvenimo alternatyvas, formuoti šiuolaikinio
gyvenimo vertybes, skatina motyvaciją. Dienos centras suteikia galimybę paruošti pamokas,
padedant dalyko mokytojui, naršyti Internete, gauti specialisto konsultaciją, pažiūrėti
mėgstamą video ar filmuką, sudalyvauti kūrybinėje veikloje, renginiuose, išvykose, išgerti
arbatos, sportuoti, žaisti, tiesiog praleisti laiką šiltoje, švarioje aplinkoje. Dienos centro
lankytojams siūlomi įvairus būreliai (įdomaus skaičiavimo, popierinės plastikos, sporto),
finansuojami iš Neformalaus vaikų švietimo programos. Teikiamos sociokultūrinės,
socialinės, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos padeda mažinti socialinę atskirtį.
Gerėjantis tarpinstitucinis bendradarbiavimas užtikrina paslaugų kokybę.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS
RVC darbuotojai tarpininkauja Socialinės paramos centre, Migracijos tarnyboje,
teismuose, Vilniaus darbo biržoje, Ligonių kasose, bankuose, Probacijos tarnyboje, Sodroje,
LESTO skyriuose, Vilniaus m. suaugusiųjų mokymo centre, notarų, antstolių kontorose. RVC
pastangomis Kirtimų gyventojams skirta parama kietu kuru. Vilniaus m. Socialinės paramos
centras sudaro sutartį su RVC dėl malkų išdalinimo, visi pagrindiniai darbai atliekami mūsų
pačių.
Per 2018 m. RVC kreipėsi į valstybines institucijas ieškant sprendimo, kaip
suderinti jų veiksmus, be ko situaciją su romų būstu nevaldoma. Dalyvaujama Vilniaus miesto
savivaldybės darbo grupėje Kirtimų romų gyvenvietės problemoms spręsti. Užmegzti ryšiai
su ŠĮ „Vilniaus būstas“, su atsakingais asmenimis. Veikiama glaudžiai bendradarbiaujant su
Vilniaus čigonų bendrija ir jos pirmininku S. Visocku.
Kiekvienais metais RVC partneriai šveicarų organizacija „Mission Litauen“
atgabena labdaros siuntą – drabužius, mokyklines, higienos priemones. Organizuojami bendri
renginiai.

VISUOMENINĖ VEIKLA
2017 m. RVC kaip ERGO tinklo narys pasirašė kontraktą su Centriniu Europos
Universitetu (Central European University) (pagrindas – paslaugų kontraktas su Europos
Taryba, atstovaujama Europos Komisijos Nr. JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150) dėl
informacijos teikimo rengiant bendras romų visuomenės situacijos apžvalgas. Projektas buvo
vykdytas ir 2018 m.
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Kaip vienas iš Žmogaus teisių organizacijų koalicijos narių, RVC aktyviai
dalyvauja šioje veikloje, Koalicijos organizuojamose kampanijose.
2017 m. Romų visuomenės centras prisijungė prie Asociacijos „Nacionalinis
skurdo mažinimo organizacijų tinklas“, aktyviai dalyvauja jos veikloje ir socialinėse
kampanijose. 2018 m. RVC kaip parneris dalyvavo tikslinės grupės socialinių poreikių
tyrime, rezultatai tapo naujos metodologijos kūrimo pagrindu. Šiais metais RVC kartu su
partneriais vykdo paslaugų kokybės analizę.
RVC aktyvus ir tarptautinėje veikloje. Kasmet RVC atstovai vyksta į Romų
aukščiausio lygio susitikimus Briuselyje. RVC koordinuojant romų jaunimas aktyviai
dalyvauja tarptautiniame judėjime „Youth in Action“, nuo 2014 m. reorganizuotame į EK
programos ERAMUS+ dalį. RVC – aktyviai veikiantis Europos tinklo prieš rasizmą
(ENAR) narys, Europos romų organizacijų tinklo ERGO Network (European Roma
Grassroots Organisations) narys.
Struktūrinių fondų ir SADM finansuojamas projektas Dirbkime kartu su romais naujos darbo galimybės ir iššūkiai projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-412-01-0001
Projekto tikslas: Teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų
socialinės atskirties
Projekto uždaviniai: - Sudaryti sąlygas romams įsitraukti į darbo rinką, skatinti motyvaciją
dirbti, naudojant inovatyvias karjeros ugdymo priemones, sudaryti sąlygas įgyti ir kelti
kvalifikaciją; įsitvirtinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime; - Formuoti teigiamą požiūrį į
romų bendruomenę, naikinti stereotipus, keisti darbdavio – darbuotojo santykius įdarbinant
romus
Projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie veiksmų programos 8 prioriteto 8.3.1 konkretaus
uždavinio „Padidinti labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos asmenų integraciją į darbo rinką“
įgyvendinimo, nes Projekto lėšomis bus finansuojamos romų tautybės asmenų socialinės
integracijos paslaugos. Šių paslaugų tikslas yra padėti romų tautybės asmenims integruotis į
darbo rinką ir visuomenę ir tokiu būdu išvengti jų socialinės atskirties

Projektas prisideda prie Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.
ĮV 48, 1 priedo 3.1.4 papunkčio priemonės „Teikti integracijos į darbo rinką paslaugas
romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties“ įgyvendinimo.
Projektą įgyvendina 6 romų organizacijos, dalyvavusios projekto koncepcijos bei paraiškos
kūrime ir kurios šiuo metu tarpusavyje pasiskirstė veiklų įgyvendinimo funkcijas.
Pareiškėjas – VšĮ Romų visuomenės centras – atsakingas už partnerių koordinavimą,

14
projekto veiklų valdymą, išteklių ir išlaidų planavimą, rizikos ir pokyčių valdymą, projekto
veiklų ataskaitų rengimą. Partneriai atsakingi už tiesioginį darbą su romais, socialinių,
konsultacinių, tarpininkavimo paslaugų teikimą, projekto veiklų vykdymą.
Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“ (Vilnius) –Prezidentė Ariana Bagdonavičiūtė
Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ Šalčininkų rajono skyrius (Eišiškės) –
Pirmininkas Jonas Matuzevičius
Lietuvos romų bendruomenė (Vilnius) – Pirmininkas Išvanas Kvik
Romų integracijos namai (Vilnius) – Pirmininkė Božena Karvelienė
Romų integracijos centras (Šiauliai) – Prezidentė Kansuela Mačiūlevičiūtė
Projektas įgyvendinamas Vilniaus mieste, skiriant ypatingą dėmesį Kirtimų gyventojams,
Šiauliuose, Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos rajonuose, 2018 m. startavo ir Panevėžyje.
Iš viso projekto veikloms skirta 868 860 eurų 4 metams, iš jų: individualus konsultavimas,
socialinių problemų sprendimas – 170 147 eurų; sociokultūrinės paslaugos – 42 019 eurų;
Romų tarpininkų veikla – 133 690 eurų; viešinimas – 7 620 eurų; profesinis orientavimas,
karjeros ugdymas, bendrųjų įgūdžių ugdymas (lietuvių, anglų kalbos, kompiuterinio
raštingumo, vairavimo B ir C-CE kategorijų kursai), profesinis mokymas ir praktinių darbo
įgūdžių ugdymas darbo vietoje (kursai profesijai įgyti, mentorystė, mokymai darbo vietoje)
– 429258 eurų (49%).
Projekto vykdytojai susidūrė su šiomis problemomis: projekto lėšų apyvarta; pagrindinės
veiklos – profesiniai mokymai, mokymai darbo vietoje nevykdomos dėl nepakankamo
išsilavinimo lygio; neefektyvus profesinis orientavimas: dalyviai nesidomi šia paslauga,
renkasi jiems žinomas, tačiau neprieinamas profesijas – kirpėjų, kepėjų, ūkininkų ir t.t.;
nevykdoma romų kavinės steigimo veikla dėl priežasčių, kurių projektas įtakoti negali. Tai
neišvengiamai trukdo pasiekti reikiamų rodiklių.
Tačiau projekto komandai pavyko rasti priemones ir būdus optimizuoti procesą. ESFA
įvertino projektą kaip vieną geriausių.
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2018 metų rezultatai:
Duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą:
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Planuota reikšmė
ir matavimo vnt.

Pasiekta rodiklio reikšmė*
(nurodyta paskutiniame
apmokėtame mokėjimo prašyme)

Pasiekta
rodiklio
reikšmė*
(nurodyta
paskutiniame
pateiktame
mokėjimo
prašyme)

300.00

280.00

280.00

Romų tautybės asmenys, gavę
300.00
sociokultūrines paslaugas (Skaičius)

131.00

131.00

Socialiai pažeidžiami asmenys,
40.00
kurie po dalyvavimo socialinei
integracijai skirtose ESF veiklose
pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba
dirbti, įskaitant savarankišką darbą
(Procentai)

25.71

25.71

Socialiai pažeidžiami asmenys,
dalyvavę socialinei integracijai
skirtose ESF veiklose (Skaičius)

280.00

280.00

72.00

72.00

Data (paskutinio pateikto mokėjimo
prašymo ataskaitinio laikotarpio
pabaigos data) 2019-01-31
Produkto:
Socialiai pažeidžiami asmenys,
dalyvavę socialinei integracijai
skirtose ESF veiklose (Skaičius)

Rezultato:

Socialiai pažeidžiami asmenys,
kurie po dalyvavimo socialinei
integracijai skirtose ESF veiklose
pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba
dirbti, įskaitant savarankišką darbą
(Skaičius)

300.00

* nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė.
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Duomenys apie projekto veiklų įgyvendinimą:
Veiklo Veiklos
Planuotas Faktinis
Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai
s Nr. pavadinima veiklos
veiklos
s
vykdymo vykdymo
laikotarpis laikotarpis
(nurodytas (nurodytas
projekto paskutiniam
sutartyje) e
pateiktame
mokėjimo
prašyme)
Pra- Pab- Pradžia aiga džia

1.1

2.1

Socialinių ir 2016 2020 2016darbinių
-07 -07 08
įgūdžių
formavimas

Darbinių
2016 2020 2016įgūdžių
-07 -07 12
ugdymas ir
pagalba
įsidarbinant

Pab- numeris ir
aiga pavadinimas

matavim planuot pasiekta
o vnt.
a
reikšmė*
reikšmė (nurodyta
paskutiniam
e
apmokėtam
e mokėjimo
prašyme)

pasiekta reikšmė*
(nurodyta
paskutiniame
pateiktame
mokėjimo
prašyme)

1.1.1
asmuo
Individualus ar
grupinis
motyvavimas,
asmens
poreikių
vertinimas,
socialinių ir
darbinių
įgūdžių
ugdymas,
palaikymas bei
atkūrimas

300.00

280.00

280.00

1.1.2
asmuo
Sociokultūrinės
paslaugos

300.00

131.00

131.00

2.1.1 Bendrųjų asmuo
įgūdžių (pvz.,
skaitmeninio
raštingumo,
kalbų,
verslumo)
ugdymas

300.00

121.00

121.00

2.1.2 Profesinis asmuo
orientavimas,
informavimas,
konsultavimas

300.00

135.00

135.00

2.1.3 Profesinis asmuo
mokymas ir
praktinių darbo
įgūdžių
ugdymas darbo
vietoje

300.00

44.00

44.00

2.1.4
asmuo
Tarpininkavim
as ir kita
pagalba
įsidarbinant bei
įsidarbinus

300.00

235.00

235.00
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2018 m. FINANSINĖ INFORMACIJA
Viešosios įstaigos Romų visuomenės centras dalininkai ir jų įnašų vertė:
Dalininko pavadinimas

Įnašo vertė, Eur

Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės

29

Vilniaus miesto savivaldybė

29

Lietuvos vaikų fondas

29

Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“

29

Viešosios įstaigos Romų visuomenės centro per 2018 metus gautos lėšos ir jų šaltiniai:
Iš Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 59000 Eur iš
valstybės biudžeto pagal programą „Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę“;
Iš Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 2400 Eur pagal
2018 m. gegužės 7 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. Sp-38;
Iš Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 2980 Eur pagal paslaugų viešojo pirkimo sutartį 2018 m. gruodžio 17 d. Nr. Sp-146;
Iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
iš valstybės biudžeto – 16139 Eur pagal Vaikų dienos centro programą projektui „Laipteliai
į viršų“;
Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos:
- Iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento: - 11800 Eur pagal programą „Moksleivio
krepšelio finansavimas Romų centre“;
- 2160 eur pagal programą Neformalusis vaikų švietimas
- Iš Vilniaus m. savivaldybės biudžeto – 1200 Eur pagal vaikų vasaros poilsio programą
„Mokėk ilsėtis neveltui“;
Iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ES struktūrinių fondų lėšos
– 303340,86 Eur pagal projektą „Dirbkime kartu su romais - naujos darbo galimybės ir
iššūkiai“ Nr. 08.3.1.-ESFA-V-412-01-0001 „Romų socialinė integracija“
Iš Nuolatinių Lietuvos gyventojų – 79,50 Eur. - 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama
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Iš Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto socialinės paramos centras:
4000 Eur. – piniginės lėšos aprūpinti kietuoju kuru pagal 2017 m. lapkričio 02 d. sutartį Nr.
5-141/2018.
European Network Against pagal programą „Strategija prieš struktūrinį rasizmą ir rasinį
smurtą romų atžvilgiu“ - 2500 Eur.
Pagal 2018 m. spalio 8 d. susitarimą dėl dotacijos su Council of Europe – 3938,80 Eur .
The European Network Against Racism (ENAR) – 872,69 Eur (kelionės išlaidų
kompensavimas).
Central European University (Közép-európai Egyetem) pagal paslaugų sutartį 2017 m. – 3900
Eur
Viešosios įstaigos Romų visuomenės centro įsigyto ir perleisto ilgalaikio turto per 2018 m.
finansinius metus nebuvo.
Įstaigos užbalansinėje apskaitoje apskaitomas panaudos pagrindais gautas ilgalaikis
materialus turtas – LR Valstybei nuosavybės teise priklausančios patalpos, esančios
Vilniuje, Metalo g.23A.
Viešosios įstaigos Romų visuomenės centro valdymo išlaidoms priskirtos įstaigos vadovo
darbo užmokestis.
Viešosios įstaigos Romų visuomenės centras sąnaudos per 2018 m. finansinius metus –
384673 Eur, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui su mokesčiais – 229939 Eur.
Viešosios įstaigos Romų visuomenės centras darbuotojų skaičius 2018 m. finansinių metų
pradžioje - 31, 2018 m. pabaigoje – 31.
Duomenys apie vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms vadovo išmokoms:

Duomenys apie vadovą
Direktorė

Išlaidos vadovo darbo
užmokesčiui (Priskaitytas
DU) 2018 m. , Eur
23933

Dienpinigių
išmokos per
2018 m., Eur
320

Viešosios įstaigos Romų visuomenės centras kolegialių organų per 2018 m. neturėjo;
Viešosios įstaigos Romų visuomenės centras išmokų su viešosios įstaigos dalininkais
neturėjo.
Veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams
Romų visuomenės centras pateikė paraiškas Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centro
veiklos projekto dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto konkursui ir 2019 m. vasario 1 d.
pasirašė sutartys su Tautinių mažumų departamentu prie LR Vyriausybės dėl šių projektų
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vykdymo: „Romų vaikų socialinė integracija, švietimas, identiteto ir kultūros puoselėjimas“
bei „Renginių ciklo organizavimas, minint Aušvico tragedijos 75-metį. Informacijos apie
romų genocidą sklaida“.
2019 m. balandžio 1 d. pasirašyta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų dienos
centro programos sutartis projekto „Laipteliai į viršų“ vykdymui.
Su Vilniaus m. savivaldybe pasirašytos sutartys dėl ikimokyklinės grupės finansavimo pagal
„mokinio krepšelio“ programą ir dėl Neformalaus vaikų švietimo programos finansavimo.
Vilniaus m. savivaldybė 2009 m. neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį ir liko skolinga
27 tūkst. litų. Nuo to laiko RVC prašo pripažinti ir grąžinti skolą.
Romų visuomenės centras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje ir skiria tai veiklai daug
laiko ir pastangų. Taip, tarptautinė organizacija Minority Rights Group šiuo metu rengia
paraišką Europos komisijai tęstiniam projektui „Išsilaisvinti nuo nepakantumo: :pilietinės
visuomenės įgalinimas kovai su nepakantumu romams Internete“ („Freedom from hate:
Empowering civil society to counter cyberhate against Roma“). RVC pakviestas dalyvauti
kaip partneris iš Lietuvos. Kartu su Lietuvos žydų bendruomene ir Lietuvos žmogaus teisių
centru šiuo metu engiama paraiška vokiečių fondui EVZ.
Tačiau projektinė veikla nefinansuoja pastato ir aptarnaujančio personalo išlaikymo. Todėl
tikimasi, kad dalininkai užtikrins tokių būtinų išlaidų finansavimą.
Būtina pažymėti, kad Kirtimų romų gyvenvietės iškeldinimas neišvengiamai keis ir Romų
visuomenės centro planus. Nėra aiškumo, kaip bus suformuota ikimokyklinė grupė rugsėjo
mėnesį. Vaikų dienos centro veikla priklausys nuo lankytojų skaičiaus. Visos kitos veiklos
bus vykdomos įprastame režime.

Direktorė

Finansininkė

Svetlana Novopolskaja

Anna Orlova

