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Projekt »ZORALIPE ROMANE ŽUVJENGRU – OPOLNOMOČENJE ROMSKIH ŽENSK « temelji 

na osveščanju in informiranju romskih žensk o pomembnosti izobrazbe, vključevanja v 

družbeno življenje, o enakosti spolov, ukrepanja zoper  diskriminacijo, zmanjševanje 

predsodkov o kulturi Romov. S pristojnimi inštitucijami, romskimi organizacijami, 

strokovnjaki in romskimi ženskami bomo poskušali najti odgovore ki bodo romski ženski v 

pomoč pri izboljšanju lastnega položaja, kar bo posledično vplivalo tudi na razvoj romske 

skupnosti. Eden od ciljev projekta je brisanje neenakosti v  položaju Rominj preko medijev in 

vzornikov. 

Vabimo  vas na predavanje in delavnico v okviru projekta, ki bo 

 

v ponedeljek, 7.9.2015   

v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, 

Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto. 

 

Na dogodku bomo spregovorili o vlogi romskih žensk pri odpravljanju predsodkov  in 

izboljševanju sodelovanja v odnosih med romskim in večinskim prebivalstvom.  

K razpravi vabimo Rominje, ki s svojim delom in aktivnostjo pripomorejo in prispevajo k višji 

stopnji razvoja romske skupnosti, hkrati pa imajo svoje poglede na položaj romskih žensk v 

družbi. Prav tako bodo o razmerah in pogledih romskih žensk svoja stališča predstavili 

različne romske organizacije in skupine.  

Z udeleženkami bomo spregovorili o  zakonodaji in direktivah, o romskih ženskah v evropskih 

organizacijah, o položaju romskih žensk v Evropski uniji, o medijih in delovanju romskih žensk 

v njih, o zdravju, stresu pri romskih ženskah ter izobraževanju romskih žensk.  

 

 

 

 

Dodatne informacije in potrditev udeležbe na dogodek prosim sporočite na e-naslov: 

romani.union@siol.net ali na tel. številko: 02 5308100. 

 

mailto:romani.union@siol.net
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P  R  O  G  R  A  M 

ponedeljek, 7.9. 2015, RIC NOVO MESTO 

 

9.00 – 9.15 Registracija udeležencev  

9.15 – 9.40 Pozdravni nagovori:  

- Janja Rošer, predsednica Sveta romske skupnosti 

- mag. Stane Baluh, direktor  Urada za narodnosti RS 

- Marjeta Gašperšič, direktorica RIC Novo mesto 

 

 

9.30 – 12.00 Iztočnice : 

- Janja Rošer, predsednica Sveta romske skupnosti (vodja projekta) 

- Monika Sandreli, urednica Romic-a,  

- Jožek Horvat, predsednik ZRS 

- mag. Gabi Ogulin Počrvina, RIC Novo Mesto 

- Polde Jevšek, predstavnik CSD Novo Mesto 

- Melita Oražem, LU Kočevje 

 

                                   Vprašanja in razprava 

 

12.00 – 12.15   Odmor za kavo 

                           

 

12.15 – 13.15     

 

Vloga  romske ženske v družini in družbi   

Moderatorka: Janja Rošer 

Rominje in njihov vsakdan 

Vpliv romske ženske na boljše življenje vseh članov družine 

Romska kultura kot vir navdiha in ponosa / ali ovira?                   

Razprava 
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13.15 – 13.30 

 

13.30 – 14.30 

 

Odmor s  prigrizkom  

 

Predstavitev projektov za izboljšanje položaja romske ženske 

Moderatorka: Vera Klopčič 

Kako lahko večja vključenost Romskih žensk  v javno življenje prispeva, ki 
zboljšanju položaja romske skupnosti in odpravi predsodkov 

Izivi pri zaposlovanju romskih žensk 

Prizadevanje za pravice in vključenost Rominj 

Izmenjava izkušenj in predstavitev dobrih praks 

Razprava 

 

14:30 – 15:30    

  

 

 

 

 

 

 

15:30 – 16:00    

 

Pregled pravnega in dejanskega stanja Romov v Sloveniji 

Moderatorka: Monika Sandreli 

Romska ženska vidna in uslišana 

Politično in kulturno opolnomočenje Romov  

Promoviranje in spodbujanje romske kulture in dediščine 

Medijska vključenost Rominj 

Razprava 

 

Sklepi in zaključek 


