ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗАМ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА У СУБОТИЦИ

ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома
ИПА 2016.

Градска управа Суботице, у сарадњи са партнерском организацијом Удружење грађана
Едукативни центар Рома, у оквиру програма ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА - Оснаживање
локалних заједница за инклузију Рома који спроводи Стална конференција градова и општина
(СКГО) а финансира Европска Унија кроз ИПА 2016, реализује пројекат „Интеркултурализам и
антидискриминација у Суботици“.
Предвиђене активности су утемељене у мандату локалне самоуправе и подразумевају рад на
инклузивном и одрживом развоју заједница. Као једна од оснивача мреже „Интеркултуралних
градова Савета Европе“ Суботица има за циљ борбу против дискриминације у образовању и
промоцију равноправности ромске популације у Граду Суботици.
Да би се остварио главни циљ пројекта, предвиђено је:
- да ученици из пет основних школа са територије Суботице од III до VIII разреда представе своје
виђење теме „У мом граду живе људи“ путем писане речи и ликовних радова. Најбољи радови ће
бити проглашени 9. маја 2020. године када се обележава Дан Европе;
- да се у четири месне заједнице са већим процентом ромске популације формирају Одбори за
међуетничке односе који ће бити заступничко тело грађана са циљем унапређења међуетничких
односа у локалу и изградњи амбијента за заједнички живот;
- да се обележи се Светски дан Рома (од 6. до 8. априла) различитим активностима којима Градска
управа жели да охрабри своје грађане из ромске заједнице да свој национални празник обележавају
достојанствено у свечаном амбијенту градског простора;
- да 30 наставника из пет основних школа прође обуку на тему интеркултуралности и
антидискриминације у образовању и промоције равноправности ромске популације.
Када је у питању интеркултурализам, обуку ће проћи запослени у јавном сектору, чланови
Одбора за међуетнчке односе из четири месне заједнице као и 400 ученика из пет основних школа.
За младе ће бити припремљен приручник-водич кроз интеркултуралне активости у школи на
српском, мађарском, ромском језику и енглеском.
Интеркултурални часопис „Мозаик“ креираће заинтересовани представнци националних
заједница са територије Суботице. Ово ће бити јединствена прилика да се националне заједнице кроз
писану реч боље упознају, представе јавности али и да то буде платформа за даљу сарадњу.
Све наведене активности су у функцији изградње интеркултуралног духа у Суботици којим
се спречава дискриминација ромске популације и било које маргинализоване заједнице.
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