vzdelanie
a zamestnanie
Cesta
k integrácii Rómov
na Slovensku

Veľká časť rómskej populácie u nás žije na hranici chudoby, kde sa kombinujú viaceré znevýhodnenia: nedostatočné, resp. žiadne predprimárne vzdelávanie detí, žiadne odborné vzdelanie, nízko kvalifikovaná práca, nezamestanosť a nezamestnateľnosť, ale aj zlý zdravotný stav a málo podnetné rodinné prostredie. Tieto problémy
sa týkajú aj majoritnej spoločnosti, a to detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Pre budúcnosť našej krajiny je kľúčové nájsť riešenia, ako pomôcť najmä deťom a mladým ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením, s cieľom zvýšiť ich šance na trhu práce. Spoločne so zástupcami štátnej správy, komunálnymi
politikmi, zástupcami rómskej komunity a aktivistami chceme hľadať riešenia a víziu, čo treba urobiť v tejto oblasti.
Konferencia je bezplatná do vyčerpania kapacity sály, účasť prosím potvrďte prostredníctvom
prihlasovacieho formulára na adrese: https://goo.gl/forms/9h4uQ4CZ3mdVbZzi1
Prípadné informácie na tel.č. 02/5972-9317

Anna Verešová
poslankyňa NR SR
za hnutie OĽANO-NOVA

Dátum: 		
Čas:			
Miesto:		

Peter Pollák
expert pre rómsku problematiku
za hnutie OĽANO-NOVA

13. jún 2017, Utorok
Od 11:00 hod do 15:00 hod.
Kinosála NR SR

ZA LEPŠIE
SLOVENSKO

PROGRAM
11.00 hod. - 13.00 hod.
Otvorenie

Anna Verešová, poslankyňa NR SR za hnutie OĽANO-NOVA
Peter Pollák, expert pre rómsku problematiku za hnutie OĽANO-NOVA

I. PANEL Vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Moderuje: Janette Motlová

Predškolské vzdelávanie detí z rómskych osád, úspešný príklad z praxe
Jana Skokanová, starostka obce Hrabušice
Realita vo výchove a vzdelávaní rómskych detí na základných školách
Eleonóra Liptákova, Erika Polgáriová, učiteľky ZŠ Dobšiná
Postoj samospráv k výchove a vzdelávaniu rómskych detí
Zuzana Nebusová, predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí Spiša, starostka obce Spišské Tomášovce
Vzdelávanie rómskej mládeže na stredných školách
zriaďovateľka Súkromnej SOŠ Kežmarok
Skúseností z národných projektov
Vladimír Klein/Viera Šilonová, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín,
Katolícka univerzita Ružomberok
Skúsenosti bývalého učiteľa z programu Teach For Slovakia
Igor Andre
Diskusia
13.00h – 13.30h prestávka

13.30 hod. - 15.00 hod.
II. PANEL Zamestnávanie ľudí znevýhodnených na trhu práce
Moderuje: Eduard Čonka

Stanislav Vospálek, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, riaditeľ regionálnych kancelárii Sever
Možnosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných Rómov prostredníctvom obecných aktivít
Marek Rakoš, starosta obce Raslavice
Príprava dlhodobo nezamestnaných Rómov na pracovný trh prostredníctvom pracovných aktivít v obci
Tivadar Berky, starosta obce Nitra nad Ipľom
Motivácia zamestnávateľov zamestnávať znevýhodnených na trhu práce
Peter Kremský, Podnikateľská Aliancia Slovenska
Diskusia
Záver a zhrnutie konferencie
Anna Verešová, poslankyňa NR SR za hnutie OĽANO-NOVA
Peter Pollák, expert pre rómsku problematiku za hnutie OĽANO-NOVA
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SLOVENSKO

