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Emlékeztető

Mely készült 2012. június 01.-én, 11 órakor a Roma Education Center (Subotica, Szerbia) megtartott
kerekasztalról.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
A főpályázó a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke, Dr. Kosztics István köszönti a
megjelent résztvevőket.
Majd átadja a szót Ivan Petrovicnak a Rumunka Egyesület elnökének.
Ivan Petrovic köszönti a megjelent szervezetek vezetőit és felkéri Őket, hogy mutassák be
szervezeteiket.
Először Stevan Nikolics a Roma Oktatási Központ (Edukatiuni Center Roma) elnöke mutatja be a
szervezetüket. "Roma Oktatási Központ" (ECR) azon dolgozik, hogy elérje küldetését, melynek célja a
romák integrációja a helyi környezetben és a Szerb Köztársaságban.
Együttműködünk a helyi és tartományi intézményekkel és más civil szervezetekkel. Elsődleges
célcsoportunk a gyermekek, fiatal nők és a romák. A másodlagos célcsoport a roma és nem roma
lakosság Szabadkán.
A főterületük az oktatás, de emellett családsegítéssel is foglalkoznak. A foglalkoztatás területén is
segítséget nyújtanak a célcsoport tagjainak.
Ezt követően átadja a szót Jakus Lídiának a Vajdasági Ifjúsági Fórum elnökének.
A Vajdasági Ifjúsági Fórum a legrégebbi és legnagyobb ifjúsági szervezet a Vajdaságban. Először
1995-ben, Ómoravicán került megrendezésre VIFÓ néven egy ifjúsági fesztivál, amelynek hivatása az
volt, hogy az akkori háború után időszakban legalább egy napra, de összefogja, számba vegye az
itthon maradt fiatalokat, és bemutassa az elmúlt időszakban a vajdasági magyar fiatalok által
létrehozott új kulturális értékeket. A rendezvény nagy sikerén felbuzdulva többen úgy érezték, hogy
szükség van az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre, és ezeket a találkozókat állandósítani kell. Így
néhány hónap múlva ezek a fiatalok bejegyeztették a Vajdasági Ifjúsági Fórum nevű ifjúsági civil
szervezetet.
A szervezet alapvető célkitűzései között a vajdasági magyar fiatalok identitásának erősítése, bevonása
kulturális- és közéletbe, a polgári kultúra erősítése, a fiatalok iskolán kívüli képzése és a szabadidő
tartalmas eltöltésére irányulnak. Fontosnak tartjuk, a fiatalok olyan szintű civil képzését, amely
lehetővé teszi a könnyebb szakmai érvényesülést, valamint az ifjúsági önszerveződések megindítását
és támogatását.
Ivan Petrovic megköszöni a beszámolót és felkéri Petrovity Márkót hogy mutassa be szervezetüket. A
szervezet vezetője elmondja, aki egyben a Kanizjai község roma referense, hogy a Vas E Rom
(Romákért) szervezet az idén alakult. Elsősorban a roma gyermekek felzárkóztatásáért dolgoznak.
Elmondja, hogy már eredményeket értek el, hogy szeptembertől az óvodában lesz roma nemzetiségű
óvónő, és az iskolában pedig tanítónő, akik segítik a gyermekek könnyebb beilleszkedését a többségi
társadalomba. Elmondja, hogy a településükön 119 roma család él (4-9 fősek a családok). A romák
foglalkoztatását is előtérbe helyezik, elérték, hogy már 10 fő dolgozik, és a közeljövőben újabb 50 fő
fog munkát kapni, igaz idénymunkát, de ezzel is tudják segíteni a családjukat.
A házigazda megköszöni a beszámolót és kéri a magyarországi szervezeteket, hogy mutatkozzanak be
Ők is.
A pécsi Generáció Egyesület elnöke Kalányos Ildikó, elmondja, hogy a szervezet 2001.-ben alakult,
közhasznú szervezet, működési területük a Dél-Dunántúli Régió.
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Az Egyesület célja: a Baranya megyei hátrányos helyzetű egyének és társadalmi csoportok – kor, nem
és hovatartozás feltétele nélkül – részére családsegítő koncepció kidolgozása és megvalósítása,
szociális és egyéb oktatási, közművelődési, természet és környezetvédelmi feladatok megoldása.
Tevékenysége során az Egyesület kidolgozza a megyei hátrányos helyzetű egyének családsegítő
koncepcióját, közreműködik idősek gondozásában, munkahelyek felkutatásában, kulturális
rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Az esélyegyenlőségi koncepció kidolgozásában,
segítséget nyúlt megvalósításában, egyéb oktatási, szociális környezetvédelmi feladatokat lát el.
Nemzetközi együttműködéseket alakít ki, közös projekteket bonyolít le. Elősegíti a lovas kultúra
elterjedését, biztosítja a lovassport lehetőségét.
Ivan Petrovic megkéri a RAME egyesület elnökét, hogy Ő is mondjon egy két szót az egyesületükről.
A Royal Art Művészeti Egyesület idén alakult. Az egyesület célja: a nemzetiségi kultúra alkotásainak
széleskörű népszerűsítése, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése. Népművészet,
zenetörténeti hagyományos, nemzetiség kultúra ápolása, anyanyelv megőrzése és ápolása, oktatásának
elősegítése, kollektív jogok biztosítása, nemzeti tudatformálás. Modern és hagyományos művészet
megtartása, továbbítása, ifjúsági tehetségkutatás és tehetséggondozás, valamint a hagyományos
gasztronómiai szokások megőrzése, népszerűsítése.
Ivan Petrovic megköszöni a civil szervezeteknek, hogy bemutatták szervezeteiket. Látható, hogy
minden szervezet kivétel nélkül az esélyegyenlőségre törekszik és dolgozik azon, hogy a
diszkrimináció megszűnjön, mint Szerbiában, mind Magyarországon.

Szabadka, 2012. június 1.

Ivan Petrovic
Elnök
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