ELVIS KRALJ, romski pomagač, Osnovna škola Vladimira Nazora, Pribislavec

Predlagatelj:
Maša Komadina (programska koordinatorica, Pučko otvoreno učilište Korak po korak)
Obrazloženje:
Elvis Kralj, već punih 14 godina radi kao pomagač u nastavi u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, u
Pribislavcu. Njegova uloga u omogućavanju romskoj djeci uspješnog školovanja i uključivanja u
društvo prelazi granice školskih zidova i proteže se duboko u zajednicu, kroz suradnju s roditeljima,
učiteljima, političkim tijelima, nevladinim sektorom.
Elvis je od 2000. godine aktivni član Udruge Roma Bajaša u Međimurskoj županiji, a nekoliko je
godina obnašao i funkciju dopredsjednika Udruge. Od tada je intenzivno uključen u razne aktivnosti u
organizaciji romskih i neromskih nevladinih organizacija, ljetne škole za učenike, seminare na razne
teme, javne tribine i okrugle stolove gdje uvijek jasno progovara i zastupa prava romske djece u
odgoju i obrazovanju. Sudjeluje i u različitim projektima koji se tiču unaprjeđivanja položaja romske
nacionalne manjine na području Republike Hrvatske i šire.
Njegovim svestranim angažmanima svakako vrijedi pridodati sudjelovanje u projektu Ureda UNICEF-a
za Hrvatsku, u kojem je posudio svoj glas likovima iz animiranog filma 'Matilda' i dječje serije
'Vrtičevci' koje je sinkronizirao na bajaški jezik.
Trenutno sudjeluje u projektu Supertata. Udruga Status M pokrenula je spomenuti projekt “MenCare
– uključenje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti u Međimurju” kroz koji će tijekom 2016.
godine provoditi kampanju i radionice s mladim i budućim očevima iz Međimurske županije. Elvis je
jedan od voditelja takvih radionica u Kuršancu.
U prvom sazivu Savjetodavnog tijela vlasti 'Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj
županiji' vršio je funkciju zamjenika predsjednika vijeća 2003. – 2007. godine. Iste godine Vlada
Republike Hrvatske imenovala ga je članom Povjerenstva za praćenje i provedbu Nacionalnog odbora
za Rome u Republici Hrvatskoj., a Međimurska županija imenovala članom županijskog Odbora za

zaštitu i promicanje ljudskih prava. Od 2012. godine član je tajnik Udruge za boljitak Roma
Međimurja.
Elvis i njegova supruga već su 8 godina udomitelji i i trenutno su u svoj i obitelj primili troje romske
djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

