
                                                              

                                                                         

 

VABILO NA ZAKLJUČNO KONFERENCO PROJEKTA 

»ZGODNJE POROKE – KULTURA ALI ZLORABA?« 

(www.early-marriage.eu) 

 
Spoštovani! 

 

Vljudno vabljeni na zaključno konferenco projekta 

»ZGODNJE POROKE – KULTURA ALI ZLORABA?«, ki bo potekala  
 

v petek, 10. junija 2016 v Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154 v Ljubljani. 
 
Predstavili vam bomo delo projektnih partnerjev, ki zajema širok spekter osveščanja in preventivnih 

ukrepov na področju zgodnjih porok v romski skupnosti.  

Predstavljeni bodo izsledki sociološke raziskave, delo in pomen medsebojnega povezovanja institucij, 

delo romskih mediatorjev in preventivni programi za osnovnošolce. 

Posebna pozornost bo posvečena okrogli mizi z naslovom »Z roko v roki za boljše povezovanje Romske 

in večinske skupnosti«, saj je za uspešen pristop k reševanju romske problematike potrebno skupno 

vključevanje in sodelovanje vseh organizacij, ki delajo z Romi, kakor tudi same romske skupnosti. 

 
Na konferenci bo zagotovljeno simultano prevajanje v slovenski in angleški jezik. Dogodek bo 

moderirala Mojca Gornik. 

 

Udeležba na konferenci je brezplačna.  

 

Prosim, da potrdite udeležbo TUKAJ, najkasneje do petka, 3. junija 2016. 

 

Vljudno vabljeni!  

 

 

 

 

 

 

 
Z lepimi pozdravi, 

 

Maja Rupnik, 

direktorica Ljudske univerze Kočevje 

 

http://www.early-marriage.eu/
http://goo.gl/forms/cwEzRjBrWfzTRmw83


                                                              

                                                                         

 

 

PROGRAM KONFERENCE 

8:30 Registracija 

9:00 – 9:30 Plenarni del (uvodni nagovori)  

 Maja Rupnik, direktorica Ljudska univerza Kočevje 

 
dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport 

 Tjaša Herman, višja svetovalka Urada za narodnosti RS 

 Janja Rošer, predsednica Sveta Romske skupnosti RS 

 dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje 

9:30 – 10:00 
Predstavitev ciljev in zaključkov projekta 

Barbara Mavrin, Ljudska univerza Kočevje (SI) 

 
Zaključki skupne sociološke raziskave: Zgodnje poroke  

Teodora Krumova, AMALIPE (BG) 

10:00 – 10:45 Odmor – tiskovna konferenca  

10:45 – 12:30  

Delo v večkulturni skupnosti – Osnove uspešne komunikacije 

/mediacije v javnih službah  

Brane Novak, vodja delovne skupine za delo v multikulturni skupnosti- 

MNZ (upokojenec) 

 

Predstavitev dela Romskih mediatorjev (BG, IT, SI) 

 

Preventivni programi za osnovnošolce  

O čustvih, kulturnih raznolikostih, reševanju konfliktov, kulturah 

manjšin in prepoznavanju nasilja 

Zsofia Jobbagy, FormAzione Co&So Network (IT) 

12:30 – 13:30 Odmor za kosilo 

13:30 – 15:00 

Okrogla miza: 

»Z roko v roki za boljše povezovanje romske in večinske skupnosti« 

Sodelujoči: 

Janja Rošer, predsednica Sveta Romske skupnosti RS  

Manuel Vesel, MNZ, Policijska akademija, višji policijski inšpektor 

dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje  

 


