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Ideme dopredu… Tretie a štvrté pracovné stretnutie partnerov projektu 
Od kedy sme Vás informovali naposledy, v rámci projektu Art4ROM sa veľa udialo. Konali sa 
dve dôležité medzinárodné pracovné stretnutia partnerov projektu, v Košiciach v septembri 
2013 a v Barcelone vo februári 2014.
V Košiciach sa partneri stretli, aby - okrem iného - prediskutovali aj tvorbu výukových plánov, 
ktoré sa budú využívať počas testovacieho obdobia v školách a komunitných centrách. 
Účastníci stretnutia sa zároveň zúčastnili workshopu v Košiciach-Šaci. Navštívili a spoznali 
dve miesta (Košice-Šaca a Moldava nad Bodvou), kde bude projekt od januára 2014 pre 
deti prebiehať. Domáca komunita ich srdečne privítala a pre účastníkov bolo toto stretnutie 
silným zážitkom.
Na barcelonskom stretnutí partnerov projektu sa zúčastnili aj dve zástupkyne Výkonnej 
agentúry Európskej únie pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA). Účastníci stretnutia 
využili možnosť konzultácií s cieľom projekt zlepšiť. 
Jedným z výsledkov bolo aj odsúhlasenie doplnenia niekoľkých nových projektových 
výstupov k pôvodnému pracovnému plánu. Zároveň sa schválilo aj vytvorenie zaujímavého 
projektového videa, ktoré bude distribuované čoskoro. 

Neprehliadnite!
Navštívte novú webstránku Art4ROM na:  

www.art4rom.eu
Pozvite vašich priateľov, aby sa k nám pridali na facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Stiahnite si náš leták na:  

http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx

 

 “Rozhovor s Marianne”
Je niečo lepšie, ako sa spýtať na projekt toho, kto ho realizuje? 

Tentokrát sme sa rozhodli opýtať Marianne Poncelet, riaditeľky Medzinárodnej nadácie 
Yehudi Menuhin (IYMF) a hlavnej koordinátorky projektu Art4ROM. 

A.:  Projekt Art4ROM beží od decembra 2012. Ako zatiaľ hodnotíte skúsenosti nadobudnuté 
počas neho? 

M.:  Veľmi pozitívne. Projekt Art4ROM nám poskytol možnosť byť v intenzívnejšom 
kontakte s rómskou komunitou. Premostili sme naše umelecké skúsenosti a 
rómsku kultúru. V tomto smere sme sa naozaj mohli učiť jeden od druhého a 
spoločne vytvoriť niečo nové a užitočné. 

A.:  Čo sa Vám najviac páči na medzinárodnom partnerstve? 
M.:  To, že sa v tomto projekte stretli ľudia s rôznymi skúsenosťami. Zrejme by 

sa inak nemali šancu stretnúť sa takto na jednom mieste, v jednom projekte. 
Odbornosti všetkých partnerov sa dopĺňajú a vzájomne obohacujú celkovú 
spoluprácu v rámci projektu. 

A.:  Čo budete Vy osobne považovať za najväčší úspech projektu? 
M.:  Vďaka tomuto projektu sme mali príležitosť na medzinárodnej scéne zviditeľniť Nadáciu 

Yehudi Menuhin ako organizáciu, ktorá v spolupráci s inými organizáciami pôsobí aj 
v oblasti inklúzie rómskych detí v rôznych krajinách Európy. Bola to tiež príležitosť 
šíriť odkaz lorda Menuhina o tejto špecifickej kultúre, ktorú mal tak rád a ktorú tak 
rešpektoval.

A.:  Máte nejaké prianie, niečo, čo by ste zaželali partnerom, podporovateľom a deťom, ako 
konečným prijímateľom projektu Art4ROM?

M.:  Moje najväčšie želanie pre tento projekt, ale zároveň aj pre ostatné projekty, ktoré súvisia 
s rómskou komunitou je, aby slúžili ako modelové príklady. Tie potom vieme odporučiť aj 
iným menšinám.

Chceli by ste sa dozvedieť o najaktuálnejších aktivitách v rámci Art4ROM? 
Nepremeškajte najbližšie vydanie newslettra! 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) prezentuje výlučne názor autorov a Komisia  
nezodpovedá za informácie obsiahnuté v tejto publikácii (dokumente).


