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PRILOGA 5

PREGLED PROJEKTOV IN UKREPOV
NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA ROMOV
V OBDOBJU 2000 – 20131
OBDOBJE 2000 – 2006

IZOBRAŽEVANJE
Ciljno-raziskovalni programi – Financiranje MIZŠ (MŠŠ)
Nastala je raziskava Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v
vzgojo in izobraževanje (nosilec dr. Janez Krek, Pedagoška fakulteta Ljubljana (2003-2006) s
predlogom slovarjev (variante romskega jezika). Vrednost raziskave je bila 50.000,00
(12.000.000,00 SIT).
Nastala je raziskava »Reševanje romske problematike v Sloveniji s poudarkom na socialni
inkluzivnosti Romov v šolski sistem« (nosilec Marjan Brezovšek, Fakulteta za družbene
vede), trajanje projekta 1.10.2006 do 30.9.2008 – vrednost (41.730,00 EUR oz. 10.000.000.00
SIT). Cilj raziskave je bil je preučiti posledice revščine in socialne izključenosti za pripadnike
romske manjšine v Sloveniji; raziskava se je osredotočili zlasti na tisti čas v posameznikovem
življenju, ko naj bi se aktivno šolal oziroma si pridobival poklicno izobrazbo. Avtorji so analizirali
dejavnike aktualnega stanja socialne izključenosti ter njihovega vplivanja na (ne)uspešnost v
izobraževanju.
Raziskave so bile uporabljene za načrtovanje politik in javnih razpisov za izobraževanje Romov.

ZAPOSLOVANJE
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) nima zakonske
podlage za zbiranje in vodenje podatkov, na podlagi katerih bi lahko v celoti prikazalo pregled
vseh projektov, ki so bili namenjeni tudi pripadnikom romske skupnosti. Položaj Romov je glede
na predpise, ki so v pristojnosti ministrstva, izenačen s pravicami in dolžnostmi z ostalimi
državljani Republike Slovenije.
Zavod RS za zaposlovanje (zavod) v evidenci brezposelnih oseb pripadnikov romske skupnosti
ne vodi posebej, saj za zbiranje podatkov glede etnične pripadnosti ni zakonske podlage. Zavod
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VIR: informacije pristojnih ministrstev, prejete na podlagi zaprosila urada št. 00402-1/2014-UN/2 z dne
10. 2. 2014; prejeti prispevki pristojnih ministrstev se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva urada.
V pregled projektov so vključeni tisti podatki, ki jih je urad uspel pridobiti s strani pristojnih ministrstev do 5.
3. 2014. Manjkajoči podatki, ki jih bo urad prejel po tem datumu, bodo članom komisije in vabljenim na
sejo posredovani naknadno oziroma razdeljeni na sami seji dne 13. 3. 2014. Do 5. 3. 2014 informacij o
projektih oziroma pregleda realiziranih projektov, ki so bili sofinancirani s strani države, ni posredovalo le
Ministrstvo za zdravje.
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v evidenci brezposelnih oseb beleži le tiste Rome, ki se v postopku izdelave zaposlitvenega
načrta, ali v katerem koli postopku obravnave na zavodu sami opredelijo za Rome. Na tej
podlagi je pripravljeno tudi naslednje poročilo. V obdobju od leta 2000 do leta 2013 je bilo
vključenih v različne programe APZ, Storitve za trg dela in CIPS-e 9.349 Romov, za te
vključitve je ministrstvo namenilo sredstva v višini več kot 12 mio. EUR.
Obdobje spremljanja od leta 2000 do 2005
V okviru APZ je ministrstvo v tem obdobju pospešeno izvajalo le lokalne in nacionalne
programe javnih del z namenom večje socialne in delovne vključenosti pripadnikov romske
skupnosti oziroma javnih del, ki so bili namenjeni pripadnikom romske skupnosti (npr. programi
javnih del z naslednjimi nazivi: Socializacija romskih otrok, Romi za Rome, Individualna učna
pomoč romskim otrokom, Urejanje okolja v romskem naselju, Povečanje zaposljivosti Romov,
ipd.).
Tabela 1: Vključevanje Romov v javna dela v obdobju od leta 2000 do vključno leta 2005
Leto

Št.

vključenih

Romov v javna

Okvirni

ocenjeni

obseg

Opombe

sredstev

dela
v mio SIT

v EUR

2000

50

34,8

145.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2001

55

37,3

155.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2002

60

37,0

154.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2003

56

34,0

142.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2004

108

74,0

308.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2005

64

95,2

396.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

Skupaj

393

312,3

1.300.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

Phare 2001: Čezmejno sodelovanje Slovenija-Madžarska: »Skupni ekonomski prostor«
Namen projekta z naslovom: E.W.E.R..C. ''DROM'' – Experimental Work and Education
Roma Centre: ''Drom'' je najti ''pot'' (v jeziku Romov – ''drom'') oz. vključiti Rome, kot
marginalno skupino ljudi, v socialno družbo in dogajanje. Projekt je bil osredotočen v
uresničevanje politike enakih možnosti, izboljšanje socialne in ekonomske situacije Romov,
oživitev tradicionalnega romskega trgovanja za turistične namene in pomagati predvsem
romskim otrokom pri vzpodbujanju njihovih talentov. Namen projekta je bil tudi informirati
javnost o položaju Romov na trgu dela in povezovanje Romov z obeh strani meje in izmenjavi
bogate kulturne dediščine. Izvedle so se delavnice za izdelavo spominkov za turistične namene,
romski otroci so se vključili v poletno šolo, v izvajanje projekta pa so bili vključeni tudi mediji,
turistični delavci in predstavniki lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva z namenom
opozoriti na problematiko Romov. V projekt se je vključilo cca. 50 Romov.
Projekt v vrednosti 95.270,70 EUR se je izvajal od oktobra 2003 do oktobra 2004, nosilec
projekta pa je bila občina Črenšovci.

2

Phare 2003: Čezmejno sodelovanje Slovenija-Madžarska: Maksimizacija človeških virov v
obmejni regiji«
bil zagotavljanje
socialne vključenosti Romov in izboljšanje njihove zaposljivosti. Primarne ciljne skupine projekta
so bile: romske ženske, romski mladostniki in drugi dolgotrajno brezposelni Romi. Na
specializiranih (teoretično-praktičnih) delavnicah so razvijali prirojene talente, socialne veščine
in delovne navade Romov ter jih usposobili za opravljanje konkretnih dejavnosti
(pridelava/nabiranje-prodaja zdravilnih zelišč; proizvodnja/ prodaja tipičnih romskih turističnih
spominkov; demonstracije tradicionalnih romskih obrti v turistične namene…). Z zagotovitvijo
tehničnih predpogojev so bili vzpostavljeni temelji za atipične oblike delovnega/podjetniškega
angažiranja Romov, prilagojenega specifikam romskega načina življenja.

Namen projekta »ROMSKI MOST« katerega nosilec je bila občina Črenšovci, je

Pogodbena vrednost projekta je znašala 107.745,60 EUR. Projekt se je izvajal od septembra
2005 do novembra 2006.
Program pobude Skupnosti EQUAL v RS 2004-2006
V okviru Programa pobude Skupnosti EQUAL v RS 2004 – 2006 je MDDSZ podprlo dva
projekta, ki sta bila namenjena Romom.
a. Razvojno partnerstvo Romski zaposlitveni center
Namen projekta, katerega koordinator je bila Občina Škocjan, je bil prispevati k izboljšanju
socialnega položaja Romov z oblikovanjem in uresničevanjem predlogov za izboljšanje njihovih
zaposlitvenih možnosti. V okviru projekta je bila pripravljena analiza ukrepov za motiviranje
Romov za vključevanje v izobraževalne programe, analiza izobrazbene strukture potencialno
zaposljivega dela Romov in analiza želja, povezanih z zaposlitvijo Romov. Nadalje je bila
izdelana analiza potreb delodajalcev po romski delovni sili, pripravljeni so bili posebni programi
za delo z Romi ter izvedeno izobraževanje strokovnih delavcev za delo z njimi. Razviti so bili
programi za motiviranje odraslih Romov za njihovo vključevanje v usposabljanje in
izobraževanje, pilotno pa je bila izvedena motivacijska delavnica. Pripravljena je bila strategija
izobraževanja odraslih Romov ter baza podatkov kvalificiranih Romov in zainteresiranih
delodajalcev za romsko delovno silo. Z namenom zagotoviti lažji dostop Romom do zaposlitve
je bil ustanovljen javni zavod Romski zaposlitveni center (RZC), ki bi na eni strani služil
potrebam podjetij po romski delovni sili in podjetjem, ki že zaposlujejo Rome, na drugi strani pa
informiranju, usposabljanju in motiviranju Romov za iskanje zaposlitve in za vstop na trg
delovne sile. Zaradi različnih organizacijskih in finančnih problemov RZC ne obratuje.
V letu 2007 je razvojno partnerstvo prejelo skupaj 145.926,00 EUR, v letu 2008 pa skupaj
10.710,00 EUR proračunskih sredstev. Projektne aktivnosti so se zaključile oktobra 2007.
b. Razvojno partnerstvo Romski izobraževalno informativni center
V okviru projekta, ki ga je koordinirala Regionalna razvojna agencija Mura, so potekala
izobraževanja romskih pomočnikov, pripravljena in sprejeta pa sta bila dva poklicna standarda
romski koordinator in romski pomočnik. 15 oseb je zaključilo izobraževanje ter v času trajanja
projekta opravljalo delo romskega mentorja v različnih vzgojno izobraževalnih institucijah.
Čeprav delovno mesto romskega pomočnika (še) ni sistemizirano, osebje vzgojnoizobraževalnih zavodov prepoznava romskega pomočnika kot dobrodošlega kolega v
pedagoških procesih in nanj računajo (ravnatelji šol, kjer se izobražujejo romski otroci praviloma
redno vključujejo delo romskega pomočnika v svoje letne plane). Izvedeno vrednotenje na
vzorčnih šolah je pokazalo, da se je z delom romskih pomočnikov izboljšal uspeh romskih otrok,
bistveno se je zmanjšalo število izostankov (tako opravičenih kot neopravičenih), intenzivnejše
je vključevanje v izvenšolske dejavnosti, izboljšala se je komunikacija med šolo in starši romskih
otrok ipd.
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V letu 2007 je razvojno partnerstvo prejelo skupaj 64.277,00 EUR, v letu 2008 pa skupaj
98.414,00 EUR proračunskih sredstev. Projektne aktivnosti so se zaključile oktobra 2007.

ZDRAVJE
Pristojno ministrstvo informacij ni posredovalo.

KULTURA
Pregled vseh (so)financiranih kulturnih projektov v okviru posebnega programa
2
ministrstva za kulturo na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji (od začetka
posebnega programa do 2006)
•

1993

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza kulturnih organizacij
Slovenije
SKUPAJ

Gledališka predstava o življenju Romov
Pesniška zbirka Roma Jožka Horvata
1 prijavitelj, 2 projekta

•

1994

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza kulturnih organizacij
Slovenije

Gledališka predstava
Folklorna skupina KUD Pušča
Časopis Romske novice
1 prijavitelj, 3 projekti

SKUPAJ
•

ODOBRENO
V EUR
1.251,88
1.001,50
2.253,38

ODOBRENO
V EUR
1.460,53
918,04
375,56
2.754,13

1995

PRIJAVITELJ
Zveza kulturnih organizacij
Slovenije

NASLOV PROJEKTA
ODOBRENO V EUR
Folklorna skupina, Gledališka skupina, Bilten
(ni podatka)
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Posebni program ministrstva za romsko skupnost je namenjen romskim zvezam, društvom,
organizacijam in ustvarjalcem ter tudi tistim društvom in posameznikom, ki prispevajo k ohranjanju in
razvoju romske kulture. Posebni ukrepi vključujejo tudi financiranje preko javnega razpisa, pri katerem ne
bi smeli izključevati nikogar, ki želi prispevati k cilju. Previdnost, ki jo vsebuje posebni program, je zahteva
po posredovanju mnenja Sveta romske skupnosti in usklajevalni sestanek s Svetom (ki ju strokovna
služba izvede vsako leto, skladno z Zakonom o romski skupnosti). Torej se upoštevajo izražene potrebe
romske skupnosti. Ministrstvo pa je dolžno skrbeti tudi za javni interes ob tem, ko skrbi za potrebe manjšin.
Javni interes vključuje načelo enakih možnosti in skrb za integracijo. Vseeno se prednostno podpirajo
romski ustvarjalci in organizacije, saj je v javnem razpisu vključen temeljni kriterij, ki se glasi: prispevek k
ohranjanju in razvoju kulturne identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje
romske populacije), in omogoča, da romska društva oz. ustvarjalci lahko prejmejo več točk kot ostale
nevladne organizacije, vendar pa se pri tem upošteva, da k razvoju, promociji in integraciji romske
skupnosti ne prispevajo le romski, ampak tudi ne romski ustvarjalci. Javni razpis na področju romske
skupnosti bo tudi v prihodnje odprt za vse, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju romske kulture in h
kakovostni integraciji pripadnikov romske skupnosti v družbo (in seveda ustrezajo pogojem razpisa).
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Društvo Romi Novo mesto
SKUPAJ

•

(ni podatka)
3.676,35

1996

PRIJAVITELJ
Zveza kulturnih organizacij
Slovenije

Društvo za razvijanje
preventivnega in prostovoljnega
dela
SKUPAJ
•

Prireditev ob 8.aprilu, Prevozi, Bilten
2 prijavitelja, 6 projekt

NASLOV PROJEKTA
ODOBRENO V EUR
Folklorna skupina in gledališka skupina
1.990,49
romske skupnosti Murska Sobota
ter Nakup obleke za plesalko društvu Rom
Novo Mesto
Romski bilten v Murski Soboti
1.210,15
ter Glasilo Rom Novo Mesto
Prireditev ob 8. aprilu
976,46
ter Ciganska noč
Stroški dela 2 animatorjev po pogodbi
4.214,66
Romski časopis
780,34
Projekt Romska kultura
191,95
2 prijavitelja, 9 projektov

9.364,05

1997

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Svetovni dan Romov (osrednja prireditev v
Murski Soboti)
Stroški kulturne animacije
Dokumentiranje kulturnega dela Romov
Zveza kulturnih organizacij
Stroški dela 2 animatorjev po pogodbi
Slovenije
KUD Pušča Murska Sobota (gledališka
dejavnost, folklorna dejavnost, romski
zbornik, romska poezija, Mednarodni romski
tabor, Dan Romov, Festival romske glasbe,
Ciganska noč)
Društvo za razvijanje
Romsko društvo Zeleno Dombo Puconci
preventivnega in prostovoljnega (kulturna srečanja Romov, folklorna skupina)
dela
Romsko društvo Rom Krško (kulturna
srečanja Romov, folklorna skupina, Dan
Romov)
Medobčinsko društvo Rom Novo Mesto
(folklorna skupina Romalen, kulturna
prireditev z naslovom: Strah v nas in kako
ga premagati)
Projekt društva z naslovom: Romi (romske
prireditve, romski časopis, Romano Them)
Livijev Jožef
Kritje
materialnih
stroškov
likovnega
ustvarjanja
Inštitut za narodnostna vprašanja Kritje stroškov avstrijsko slovenskega
znanstvenega srečanja "Izboljšanje položaja
Romov v srednji in vzhodni Evropi – izziv za
manjšinsko pravo" v Murski Soboti
SKUPAJ
5 prijaviteljev, 11 projektov

ODOBRENO V EUR

Zveza romskih društev Slovenije

2.086,46
834,59
918,04
4.590,22
6.413,79

1.251,88
1.877,82

3.338,34

2.032,21
688,53
500,75

24.532,63
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•

1998

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romskih društev
Slovenije

Svetovni dan Romov, osrednja prireditev Novo
Mesto
Stroški sestankov v zvezi s kulturno animacijo
Priprava dokumentacije o kulturnih prireditvah
Romsko KUD Pušča
Romska gledališka dejavnost - Romsko društvo
Romani Union Murska Sobota
Časopis Romske novice- Romsko društvo
Romani Union Murska Sobota
Romski zbornik- Romsko društvo Romani
Union Murska Sobota
Festival romske glasbe- Romsko društvo
Romani Union Murska Sobota
Nabava oblek za folklorno skupino - Romsko
društvo Zeleno vejš Serdica
Nabava glasbenih inštrumentov - Romsko
društvo Zeleno vejš Serdica
Udeležba na romskih prireditvah in predstavah Romsko društvo Zeleno vejš Serdica
Folklorni seminar - Romsko društvo Zeleno vejš
Serdica
Večer romske poezije - Romsko društvo Zelenu
Dombu Puconci
Romska mladina se uči romski jezik (seminar
vodi avstrijski strokovnjak) - Romsko društvo
Zelenu Dombu Puconci
Uprizoritev drame v romskem in slovenskem
jeziku- Romsko društvo Zelenu Dombu Puconci
Dejavnost folklorne skupine- Romsko društvo
Zelenu Dombu Puconci
Festival Romski glas- Romsko društvo Zelenu
Dombu Puconci
Nakup noše za folklorno skupino - Romsko
društvo Romano vozu Velenje
Večer romske poezije - Romsko društvo
Romano vozu Velenje
Predavanje dr. Pavle Štrukelj o zgodovini in
kulturi Romov - Romsko društvo Romano vozu
Velenje
Sodelovanje na romskih prireditvah - Romsko
društvo Romano vozu Velenje
Dejavnost folklorne skupine - Društvo Rom
Novo Mesto
Srečanje podeželskih gledališč - KUD Pušča
Murska Sobota
Priprava
gledališke
predstave
Paramisi
(Pravljice), avtor Jožek Horvat- KUD Pušča
Murska Sobota
Seminar romske folklore, ki ga vodijo Romi
mentorji- KUD Pušča Murska Sobota
Dejavnost folklorne skupine - Društvo Rom
Krško

Zveza kulturnih društev
Slovenije

ODOBRENO
MK V SIT
2.232,51
893,00
982,30
1.961,28
1.740,11
1.097,48
2.128,19
893,01
1.251,88
1.043,23
834,59
834,59
375,56
709,40

2.086,46
3.755,63
417,29
1.084,96
83,46
166,92

208,65
2.378,57
417,29
563,35

617,59
1.806,88
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Društvo za razvijanje
preventivnega in
prostovoljnega dela
SKUPAJ
•

Sodelovanje romskih društev (seminarji, skupne
predstave, prireditve ipd.) - Društvo Rom Krško
Stroški dela dveh romskih kulturnih animatorjev
(v Murski Soboti in v Novem Mestu)
Izdajanje časopisa Romano Them (Romski
svet)
3 prijavitelji, 29 projektov

792,86
5.288,14
2.086,46

38.731,64

1999

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romskih društev
Slovenije

Osrednja kulturna prireditev ob svetovnem
dnevu Romov
Izdaja časopisa "Romano them - Romski svet"
Priprava dokumentacije o kulturnih prireditvah
Stroški sestankov v zvezi s kulturno animacijo
Romski zbornik - Romsko društvo Romani
Union Murska Sobota
Seminar romske folklore- Romsko društvo
Romani Union Murska Sobota
Festival romske glasbe - Romsko društvo
Romani Union Murska Sobota
Dejavnost gledališke skupine - Romsko
društvo Romani Union Murska Sobota
Dejavnost glasbene skupine - Romsko društvo
Romani Union Murska Sobota
Dejavnost folklorne skupine Romani Union Romsko društvo Romani Union Murska Sobota
Časopis romske novice - Romsko društvo
Romani Union Murska Sobota
Ureditev
arhivske
dokumentacije
Medobčinsko društvo Rom Novo mesto
Prireditev "O Rom, velik človek je v meni" Medobčinsko društvo Rom Novo mesto
Delovanje
romske
skupine
Romalen
Medobčinsko društvo Rom Novo mesto
Dejavnost folklorne skupine - Romsko društvo
Čapla Vanča vas Borejci
Nabava folklornih oblek- Romsko društvo
Čapla Vanča vas Borejci
Stroški koriščenja dvorane- Romsko društvo
Čapla Vanča vas Borejci
Predavanje "Sprememba življenja Romov v
zadnjih 50 letih na kulturnem področju Romsko društvo Zeleno vejš Serdica
Seminar romskega jezika - Romsko društvo
Zeleno vejš Serdica
Delovanje folklorne skupine Romsko društvo
Zeleno vejš Serdica
Folklorni seminar Romsko društvo Zeleno vejš
Serdica
Nastopi folklorne skupine doma in v tujini Romsko društvo Zelenu dombu Puconci

ODOBRENO
V EUR
2.503,76
2.086,46
959,77
792,86
2.086,46
617,59
1.043,23
1.740,11
1.543,98
1.961,28
1.097,48
417,29
1.043,23
1.043,23
1.961,28
1.669,17
584,21
2.086,46

625,94
2.086,46
625,94
1.043,23
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Knjižnica Mirana Jarca
SKUPAJ
•

Dejavnost romskega ansambla
Romane
čauve - Romsko društvo Zelenu dombu
Puconci
Srečanje s predstavniki združenja Romov iz
Avstrije- Romsko društvo Zelenu dombu
Puconci
Stroški dela za kulturno animacijo
Projekt: "Romska skupnost kot ciljna skupina"
2 prijavitelja, 26 projektov

417,29

625,94

3.353,58
4.715,41
38.731,64

2000

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romskih društev
Slovenije

Osrednja prireditev ob svetovnem dnevu
Romov
Priprava dokumentacije o kulturnih prireditvah
Stroški kulturne animacije (stroški dela in
materialni stroški)
Sofinanciranje časopisa Romski svet (Romano
Them)
Sofinanciranje izdaje knjige Rajka Šajnoviča:
Biti Rom - Dolenjska založba
Sofinanciranje dejavnosti gledališke skupine Romsko društvo Romani Union
Sofinanciranje dejavnosti folklorne skupineRomsko društvo Romani Union
Sofinanciranje dejavnosti glasbene skupineRomsko društvo Romani Union
Sofinanciranje dejavnosti folklorne skupine Romsko društvo Rom Krško
Sofinanciranje organizacije srečanja folklornih
skupin- Romsko društvo Rom Krško
Sofinanciranje dejavnosti folklorne skupine Romsko društvo Čapla Vanča vas Borejci
Nabava ozvočenja- Romsko društvo Čapla
Vanča vas Borejci
Sofinanciranje dejavnosti folklorne skupine in
folklorni seminar - Romsko društvo Zeleno vejš
Serdica
Seminar o romskem jeziku- Romsko društvo
Zeleno vejš Serdica
Sofinanciranje dejavnosti folklorne skupine Romsko društvo Zelenu dombu Puconci
Sofinanciranje
festivala
romske
glasbeRomsko društvo Zelenu dombu Puconci
Sofinanciranje dejavnosti folklorno-glasbene
skupin - Romsko društvo Pralipe
Sofinanciranje
projekta:
Življenje
brez
predsodka II (knjižnična dejavnost)
Odkup reportažnega materiala o življenju v
romskih naseljih v okolici Novega mesta kot
dopolnitev projekta Življenje brez predsodkov II
Sofinanciranje nastopov skupine Amala na
mednarodnih etno festivalih (na podlagi vabil)

Knjižnica Mirana Jarca

Romsko društvo Amala

ODOBRENO
V EUR
2.503,76
792,86
4.146,43
3.171,42
4.172,93
1.861,12
2.086,46
1.460,52
500,75
1.669,17
1.460,52
1.251,88
1.414,62

1.043,23
417,29
333,83
2.905,82
6.968,79
1.251,88

2.503,76
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Imner Traja Brizani
SKUPAJ
•

Izdaja zgoščenke Amala II
Sofinanciranje knjige Le ostanite, Romi gredo
4 prijavitelji, 22 projektov

3.129,69
1.070,36
46.117,09

2001

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

Izdaja časopisa Romano Them / Romski svet
Usposabljanje mentorjev folklornih skupin
Stroški dela kulturnega animatorja
Osrednja kulturna prireditev ob svetovnem
dnevu Romov
Dejavnosti folklorno glasbene skupine Romsko društvo Čapla, Vanča vas Borejci
Dejavnosti folklorne skupine doma in v tujini Romsko društvo Zeleno vejš Serdica
Srečanje osnovnošolskih romskih otrok ob
branju in recitiranju romskih pesmi- Romsko
društvo Zeleno vejš Serdica
Dejavnosti folklorne skupine - Romsko društvo
Zenkovci
Dejavnosti folklorne skupine - Romsko društvo
Rom Krško
Izdaja knjige: Palutne tenji / Sence preteklosti Romsko društvo Romani Union Murska Sobota
Dejavnosti folklorne skupine- Romsko društvo
Romani Union Murska Sobota
Dejavnosti gledališke skupine- Romsko društvo
Romani Union Murska Sobota
2. Romski tabor na področju kulture - Romsko
društvo Zeleno vejš Serdica in dr. Pavla Štrukelj
Knjižica s prispevki mladih Romov: Poezija iz
romske duše - Romsko društvo Romano vozo
Velenje
Dejavnosti folklorne skupine- Romsko društvo
Romano vozo Velenje
Dejavnosti folklorno glasbene skupine Romsko društvo Pralipe Maribor
Nastopi skupine Amala na mednarodnih etno
festivalih - Romsko društvo Amala Ljubljana
Štipendiranje 2. Letnika muzikologije na
Filozofski fakulteti predsednika društva Imerja
Brizanija - Romsko društvo Amala Ljubljana

Knjižnica Mirana Jarca Novo
Mesto

Življenje brez predsodka III

SKUPAJ

2 prijavitelja, 19 projektov

ODOBRENO
V EUR
4.172,93
1.335,34
3.353,53
3.463,53
2.128,19
1.744,28
1.310,30

2.037,89
1.001,50
2.712,40
2.921,05
2.086,46
2.107,33
1.669,17

475,71
2.261,73
2.962,78
1.243,53

2.921,05

41.908,70
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•

2002

DEJAVNOSTI (NASLOV PROJEKTOV)
založniška in izdajateljska dejavnost:
(Romske pesmi avtorja Horvat Romea-Popa 1.126,69,
Romi v sedanjem času na slovenskem prostoru RD Romano vozo Velenje
1.669,17,
Romano them-Romski svet 4.172,93,
Paramisca-pravljice avtorja Jožka Horvata Muca RD Romani Union 2.003,00
Prireditve
(Večer romske poezije RD Zeleno vejš Serdica 444,42,
Đurđevdanski dan RD Pralipe 1.001,50
90. obletnica romskega naselja Pušča RD Pušča 596,73
Drugačnost nas združuje RD Zelenu dombu 673,93,
Osrednja kulturna prireditev ob dnevu Romov 3.338,34,
Koncert ob dnevu Romov RD Amala 2.157,40,
Večer romske poezije RD Romano vozo 177,35,
Kulturno umetniški večer RD Romano vozo 761,56
Kulturni dnevi romske skupnosti v občini Tišina RD Čapla 1.043,23
Večer romske kulture v občini Puconci RD Zelenu dombu 993,16)
stroški dela kulturnega animatorja

ODOBRENO V
EUR
8.971,79

11.187,61

3.505,26

dejavnosti kulturnih skupin
(Dejavnost gledališke skupine RD Romani Union 2.816,73
Stroški najema dvorane RD Čapla 959,77
Stroški najema dvorane RD Zeleno vejš 625,94,
Ohranjanje romske kulture RD Zeleno vejš 1.247,70
Srečanje romskih folklornih skupin Slovenije 3.338,34
Delovanje folklorne skupine RD Romani Union 1.022,37
Nakup folklorne noše RD Pralipe 1.251,88)

11.262,73

dejavnosti za ohranjanje jezika
(Zbiranje romskih besed 4.172,93)
mednarodno sodelovanje Romov
(Gostovanje v tujini RD Amala 1.669,17
Nastop folklorne skupine RD Romani Union 584,21
Nastop gledališke skupine RD Romani Union 375,56
Mednarodno srečanje romskih društev RD Rjavo dombo 417,29)
Raziskovanje in ohranjanje romske kulture in dediščine mladih romskih
ustvarjalcev
(Ohranjanje romske kulture in dediščine MRD Romano gav Novo Mesto 2.086,46)
SKUPAJ

4.172,93
3.046,24

2.086,46

44.233,02
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•

2003

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

Dejavnosti za ohranjanje materinega jezika: Romani
čhib/Romski jezik
Založniška in izdajateljska dejavnost: Časopis
Romano them/Romski svet
Prireditev: Srečanje romskih folklornih skupin
Slovenije
Prireditve: Osrednja prireditev ob dnevu Romov
Kulturna animacija: Stroški dela kulturnega animatorja
Dejavnosti kulturnih skupin: Prikaz veseloigre v
organizaciji RD Rjavo Dombo- Romsko življenje v
preteklem času
Prireditve: Mednarodno srečanje romskih folklornih
skupin v organizaciji RD Rjavo Dombo
Prireditve: Srečanje Romov v Dobrovniku v
organizaciji RD Veverica na veji Dobrovnik
Prireditve: Veseli večer z romskim plesom in glasbo v
organizaciji RD Somnakune čerhenja Cankova
Prireditve: Prireditev društva tudi s kulturnega vidika v
organizaciji RD Romano jilo Lendava
Dejavnosti kulturnih skupin: Otroška gledališka
predstava o Muci Copatarici v organizaciji RD Zeleno
vejš Serdica
Prireditve: Srečanje romskih otrok v organizaciji RD
Zeleno vejš Serdica
Drugo: Literarni večer v organizaciji RD Zeleno vejš
Serdica
Prireditve: Koncert romske glasbe v KUD France
Prešeren ob svetovnem dnevu Romov
Prireditve: Drugačnost z glasbo in plesom v
organizaciji RD Pušča
Prireditve: Predstavitve ob dnevu Sultani nevrus/Dan
svetega Ilije v organizaciji RD Romano Pralipe
Prireditve: Predstavitve na Đurđevdanski dan v
organizaciji RD Romano Pralipe
Predstavitve: Večeri romske poezije v organizaciji RD
Romano gav Novo mesto
Izdajateljska in založniška dejavnost: Izdaja pesniške
zbirke Jelenke Kovačič - Otroštvo v senci
Drugo: Otroške delavnice Đilavamo i khelamo v
organizaciji RD Romano gav Novo mesto
Prireditve: Praznovanje ob Božiču v organizaciji RD
Jagori Črnomelj
Prireditve: Kulturni folklorni večer v organizaciji RD
Čapla Vanča vas Borejci
Prireditve: Večer z romsko glasbo in petjem v
organizaciji RD Maj Kočevje
Založniška in izdajateljska dejavnost: Izdaja romskih
pesmi Horvat Romea Popa in izdaja knjige Jožka
Horvata Muca-Zgodbe za otroke
Dejavnosti kulturnih skupin: Dejavnost folklorne
skupine RD Romani Union Murska Sobota

ODOBRENO
V EUR
2.921,05
4.172,93
4.172,93
3.338,34
3.505,26
333,83

667,67
208,65
834,59
1.460,52
425,64

500,75
408,95
1.836,09

1.251,88
1.418,79
1.648,31
834,59
2.503,76
1.669,17
1.460,52
625,94
1.669,17
1.460,52

1.460,52
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Dejavnosti kulturnih skupin: Gledališka dejavnost RD
Romani Union Murska Sobota
Prireditve: Festival romske glasbe v organizaciji RD
Romani Union Murska Sobota
Mednarodno sodelovanje Romov: Gostovanje v tujini
RD Amala Ljubljana
Drugo: Izdaja zgoščenke Mama so kerava (Srečko
Brezar)
Dejavnosti kulturnih skupin: Predstavitev gledališke
romske igre Me rovava v organizaciji RD Romano
vozo Velenje
Dejavnosti kulturnih skupin: Delovanje in nastopi
folklorne skupine RD Romano vozo Velenje
Prireditve: 4. tradicionalni večer romske poezije in
plesa v organizaciji RD Romano vozo Velenje
Podjetje za promocijo
Drugo: Izdaja zgoščenke Halgato band-Komi de
kulture Franc-Franc d.o.o. ravnica bejla
Društvo za razvijanje
Drugo: Kulturni tabor za romske otroke SKUPA
prostovoljnega dela Novo Prireditve: Prireditev ob svetovnem dnevu Romov
mesto
Dejavnosti kulturnih skupin: Nastopi folklorne skupine
Romano gav Novo mesto
SKUPAJ
3 prijavitelji, 36 projektov
•

1.669,17
1.460,52
834,59
1.251,88
312,97

417,29
333,83
3.755,63
834,59
500,75
417,29
52.578,88

2004

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

Prireditev: Festival romske glasbe, RD Romani Union
Dejavnost folklorne skupine RD Romani Union
Gledališka dejavnost RD Romani Union

ODOBRENO
V EUR
1.877,82
1.460,52
1.669,17

Romski kulturni animator

3.505,26
3.129,69

Dejavnost folklornih skupin Zveze Romov Slovenijenakup romskih noš
Osrednja prireditev ob dnevu Romov
Časopis Romano them – Romski svet
Srečanje romskih folklornih skupin Slovenije
Drugačnost z glasbo in plesom, RD Pušča
Ustvarjalne delavnice otrok: Advent-božič-Novo leto,
RD Čaplja Vanča vas-Borejci
Izdaja kulturnega časopisa Romano glauso/Glas
Romov, RD Čaplja Vanča vas-Borejci
5.tradicionalni dnevi Romske skupnosti Vanča vasBorejci, RD Čaplja Vanča vas-Borejci
Gledališka predstava Sneguljčica in Sedem palčkov,
RD Zeleno vejš Serdica
Literarni večer, RD Zeleno vejš Serdica
Srečanje romskih otrok, RD Zeleno vejš Serdica
Ustvarjalne delavnice šolarjev, RD Dobrovnik
Ohranjanje kulturne dediščine Romov-okrogla miza,
RD Dobrovnik
Večer romske poezije, RD Somnakuni Čerhenja
Cankova
Dan romske folklore in romske glasbe, RD Somnakuni
Čerhenja Cankova

4.026,87
4.381,57
4.172,93
1.460,52
1.043,23
1.251,88
1.043,23
584,21
333,83
625,94
1.669,17
1.251,88
625,94
1.043,23
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Tradicionalni romski običaji, RD Romano Pralipe
Maribor
Prireditev na Đurđevdanski dan, RD Romano Pralipe
Maribor
Drugačnost nas združuje, RD Zeleno dombo Puconci
Usposabljanje animatorjev na področju kulture, RD
Rom Črnomelj
Literarni natečaj za romske pesmi, pripovedke in
pravljice, RD Rom Črnomelj
Ustvarimo gledališko predstavo, RD Jagori Črnomelj

Podjetje za promocijo
kulture Franc- Franc
Romsko društvo Amala

Delavnica raziskovanje romskih besed, RD Romano
vozo Velenje
5. tradicionalna prireditev Večer romske poezije in
plesa, RD Romano vozo Velenje
Koncert ob svetovnem dnevu Romov v KUD France
Prešeren, RD Romano Kham Ljubljana
Celovečerna prireditev: predstavitev romskega
ljudskega izročila, RD Vešoro
Raziskovanje ljudskega izročila Romov in izdaja
publikacije, RD Vešoro
Priprava in natis knjige Janko Kleibencetl: Romski
pozdrav
Gostovanje RD Amala na Češkem
Romska poezija s prevodom v slovenščino in notni
zapis
Romske pravljice – zagonski del

Založba Goga
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo Kulturne delavnice in prireditve SKUPA
Mesto
SKUPAJ
5 prijaviteljev, 35 projektov

1.961,28
1.961,28
1.168,42
601,32
834,59
667,67
Izplačano iz
proračuna 2005
625,94
717,74
1.251,88
125,19
918,04
1.669,17
2.086,46
3.129,69
1.460,52
1.851,11

ODOBRENO:
57.021,78
REALIZIRANO:
56.187,19

Odobreno, a nerealizirano
PRIJAVITELJ

Zveza Romov Slovenije
•

NASLOV PROJEKTA

2. Tradicionalni dnevi romske skupnosti, RD
Roma Semič

ODOBREN RAZLOG ZA
O V EUR NEREALIZACIJ
O
834,59
Projekt ni bil
izveden.

2005

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

Arhivsko informativna dejavnostRomski informativni center
Stroški dela kulturnega animatorja
Dan Romov
Izdaja časopisa Romano them

ODOBRENO
V EUR
1.961,28
3.505,26
4.590,22
4.590,22
2.921,05

Srečanje romskih folklornih skupin
Drugačnost nas združuje

1.084,96
13

Mednarodno sodelovanjeUdeležba na 4. svetovnem srečanju romskih kulturnih
skupin, RD Romani Union Murska Sobota
Postavitev gledališke predstave na oder, RD Romani
Union Murska Sobota
Gledališka dejavnost RD Romani Union
Dejavnosti folklorne skupine RD Romani Union
Drugačnost s plesom in glasbo, RD Pušča

2.086,46

338,01
1.251,88
1.460,52
1.460,52
2.336,84

Prireditev za šoloobvezne otroke, RD Romano Pralipe
Maribor
250,37

Literarni večer, RD Zeleno vejš Serdica
Gledališka predstava Rdeča kapica, RD Zeleno vejš
Serdica
5. srečanje romskih otrok, RD Zeleno vejš Serdica
Romano drom, RD Romano pejtaušago Črenšovci
Revija folklornih skupin Romov, Madžarov in Slovencev,
RD Veverica na veji Dobrovnik
Spomin na stare romske obrti, RD Veverica na veji
Dobrovnik
Usposabljanje in delovanje animatorja, RD Romano
vozo Velenje
Razstava umetniških fotografij z romsko tematiko, RD
Romano vozo Velenje

667,67
709,40
1.669,17
625,94
625,94
500,75
208,65
834,59

Izdaja knjige Romi sedanjosti, RD Romano vozo Velenje
Delavnica raziskovanje romskih besed, RD Romano
vozo Velenje
Delovanje folklorne in pesniške skupine RD Romano
vozo Velenje

625,94
417,29
625,94

6. tradicionalna kulturna prireditev Večer romske poezije
in plesa, RD Romano vozo Velenje
Večer z romsko glasbo in romskim plesom, RD Maj
Kočevje

1.460,52
1.043,23

Kako pripraviti kulturno prireditev, RD Rom Črnomelj
Romi v kolesju besed, RD Rom Črnomelj

1.961,28
834,59

Spoznajmo se, RD Vešoro Črnomelj

Romsko društvo Amala
Romska sekcijaorientalsko društvo NUR
– Ljubitelji Orienta
Ljubljana

Izdaja pesniške zbirke Pomlad Marine Brezar, RD
Vešoro Črnomelj
Predstavitev pesniške zbirke Pomlad Marine Brezar, RD
Vešoro Črnomelj
Tradicionalni dnevi romske skupnosti RD Čaplja Vanča
vas Borejci
Časopis Romano glauso/Glas Romov, RD Čaplja Vanča
vas Borejci
Glasbeni festival Gostovanje v tujino

1.669,17
208,64
1.043,23
2.232,51
3.129,69
1.251,88

Romski vplivi v svetu orientalskega plesa
14

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo mesto
Založba Goga
Tat Purusha – Društvo za
multimedijsko dejavnost
Zveza Romov Slovenije

1.669,17
Prireditve na področju romske… SKUPA
Romske pravljice – zaključni del
Zgoščenka glasbene skupine Gipsy orchestra Djelem
Djelem

Ustvarimo gledališko predstavo, RD Jagori Črnomelj

SKUPAJ
6 prijaviteljev, 38 projektov

3.964,28
1.706,73
667,67
Projekt,
prijavljen iz leta
2004, a izplačan
iz proračuna
2005 (zaradi
prepoznega
posredovanja
zahtevka)
ODOBRENO:
58.713,07
REALIZIRANO:
58.191,46

Ponovni razpis na podlagi rebalansa proračuna 2005
PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije
/status društva v javnem
interesu

15. obletnica delovanja društva
Izdaja glasbene zgoščene skupine Halgato band z
naslovom Romano drom
Seminar za mentorje romskih kulturnih skupin
Romske pesmi in pravljice
Tisk in predstavitev Romani Čhib – Romski jezik II
Založniška dejavnost – Izdaja knjige Naša pot
Romski kulturni tabor, RD Čapla- Vanča vas-Borejci

Romsko društvo Amala

Glasba skozi čas
Izdaja zgoščenke Amala V. – Za moj narod

Romsko društvo Romsko
društvo pejtaušago
Kamenci (v sodelovanju z
založbo Franc-Franc)
Romsko društvo Rom
Črnomelj
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo
Mesto
SKUPAJ

ODOBRENO
V EUR
2.462,03
5.007,51

730,26
1.669,17
2.503,76
2.962,78
1.314,47
4.172,93
3.129,69
2.921,05

Romska pravljica – trojezična (romsko-slovenska,
madžarska) knjižica
Literarni večer romskih pesmi, pripovedk in pravljic
Romska noč v Beli Krajini

1.585,71
2.295,11
4.172,93

Ustavimo nasilje

5 prijaviteljev, 13 projektov

SKUPAJ (OBA RAZPISA) 2005

8 prijaviteljev, 51 projektov

ODOBRENO:
34.927,40

ODOBRENO:
93.640,47
REALIZIRANO:
93.118,86
15

Odobreno, a nerealizirano
PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

7. Mednarodno srečanje romskih
skupin, RD Rjavo dombo Zenkovci
Večer romske poezije, RD
Somnakuni Čerhenja Cankova

•

ODOBREN
O V EUR
208,64

RAZLOG ZA
NEREALIZACIJO
Projekt ni bil izveden.

312,97

Projekt ni bil izveden.

2006

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije Srečanje romskih osnovnošolskih otrok s kulturno
vsebino
Arhivsko-informativna dejavnost:Romski informativni
center -ROMIC
Srečanje romskih folklornih skupin
Drugačnost nas združuje
Dan Romov 2006
Stroški dela kulturnega animatorja
Romano them- Romski svet
Razstava likovnih del romskih in neromskih avtorjev z
romsko vsebino
Predstavitev del romskih literarnih ustvarjalcev
Dejavnost folklorne skupine Romani Union
Izdaja knjige z dramsko vsebino Romni- Rominja RD
Romani Union Murska Sobota
Izdaja zgoščenke z romskimi pravljicami in pripovedkami
RD Romani Union Murska Sobota
Izdaja romskega časopisa Romano Nevijpe-Romske
novice RD Romani Union Murska Sobota
Gledališka dejavnost RD Romani Union Murska Sobota
Večer romske glasbe RD Romani Union Murska Sobota
20. obletnica romskega društva Pušča

ODOBRENO
V EUR
625,94
2.086,46
2.921,05
1.251,88
7.093,97
3.505,26
6.259,39
959,77
1.043,23
2.086,46
1.669,17
2.086,46
2.503,76
2.503,76
2.921,05
2.503,76
625,94

Finančna pomoč za delovanje folklorne skupine RD
Pušča
Drugačnost s plesom in glasbo RD Pušča
10. obletnica RD Romano Pralipe Maribor
Nakup folklorne tradicionalne noše RD Romano Pralipe
Maribor
Pru Prešerniskro dij- Na Prešernov dan RD Čapla Vanča
vas Borejci
Časopis Romano glauso/ Glas Romov RD Čapla Vanča
vas Borejci
8. tradicionalni dnevi romske skupnosti RD Čapla Vanča
vas Borejci
Izdaja knjige Romske in belokranjske ljudske pravljice in
pripovedi RD Vešoro Črnomelj
Kreativni prsti v glini / Ukrausime čikune khore Kreativ
ujjak az agyagban RD Dobrovnik (otroška delavnica)
Založba Karantanija
Franc-Franc, podjetje

834,59
1.669,17
1.251,88
625,94
1.669,17
1.251,88
3.338,34
1.669,17
2.503,76

Prevod Prešernovih poezij v romščini
Cigansko dušo imam (zgoščenka)

2.921,05
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za promocijo kulture
Romsko društvo Amala Mednarodni romski festivali
Glasbene delavnice za romske otroke

2.921,05
6.422,13

Izdaja knjige Otroci zapojte z nami II
Romsko društvo Maj
Kočevje
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo Mesto
SKUPAJ

3.755,63
2.086,46

2. Večer z romsko glasbo in romskim plesom

5.842,10

SKUPA (projekti: Kulturno-ustvarjalne delavnice, Romski
tabor ter Promocijski film Pomisli name)
6 prijaviteljev, 32 projektov

81.409,63

SOCIALNO VARSTVO
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v okviru vsakoletnih javnih razpisov na
področju socialnega varstva sofinanciralo 35 razvojnih in preventivnih programov za Rome v
skupni vrednosti 8.6 mio SIT, skupaj s sredstvi na področju družine pa preko 10 mio SIT.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v obdobju 1996 – 2004 sofinanciralo
naslednje programe na področju socialnega varstva:
L. 1996 v skupni vrednosti 2.540.000 SIT:
1. CSD Črnomelj: Socializacija Romov v naselju Coklovica, 200.000 SIT
2. CSD Kočevje: Skupinsko delo z Romi, mladostniki, 150.000 SIT
3. CSD Krško: Delo z Romi po naseljih, 200.000 SIT
4. CSD Krško: Skupinsko delo z romskimi mladostniki, 200.000 SIT
5. CSD Metlika: Usposabljanje za življenjsko uspešnost Romov, 200.000 SIT
6. CSD Murska Sobota: Svetovalno delo z mladimi brezposelnimi Romi, 500.000 SIT
7. CSD Novo mesto: Preventivni program prostovoljnih del z Romi, 290.000 SIT
8. CSD Trebnje: Program za kvalitetnejše življenje Romov, 100.000 SIT
9. Romsko društvo Romani Union Murska Sobota: Mednarodni romski tabor, 250.000 SIT
10. Društvo Rom Novo mesto: Socializacija Romov, 300.000 SIT
11. Društvo za prostovoljno delo Most: Tabor Romi 96, 150.000 SIT
L. 1997 v skupni vrednosti 1.524.305 SIT:
1. Romsko društvo Romani Union Murska Sobota: Mednarodni romski tabo, 294.305 SIT
2. CSD Črnomelj: Socializacija Romov, 200.000 SIT
3. CSD Krško: Skupinsko delo z romskimi mladostniki, 200.000 SIT
4. CSD Kočevje: Skupinsko delo z Romi – otroci, mladostniki, 100.000 SIT
5. CSD Grosuplje: Preventivni program za romske otroke in mladostnike, 150.000 SIT
6. Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela: Projekt Romi, 580.000 SIT
L. 1998 v skupni vrednosti 1.023.000 SIT:
1. Romsko društvo Romani Union Murska Sobota: Mednarodni romski tabor, 350.000 SIT
2. SCD Grosuplje: Preventivni program za romske otroke in mladostnike, 95.000 SIT
3. Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela: Učna in psihosocialna
pomoč romskim otrokom, 178.000 SIT
4. CSD Krško: Skupinsko delo z romskimi mladostniki, 100.000 SIT
5. CSD Črnomelj: Socializacija Romov v naselju Coklovica, 200.000 SIT
6. CSD Murska Sobota: Delo z malimi romskimi pari, 10.000 SIT
L. 1999 v skupni vrednosti 1.581.000 SIT:
1. Romsko društvo Romani Union, Murska Sobota: Mednarodni romski tabor MS-2000,
450.000 SIT
17

2. CSD Krško: Skupinsko delo z romskimi mladostniki, 200.000 SIT
3. Društvo za razvijanje preventivnega dela, Ljubljana, Terne Roma, 631.000 SIT
4. CSD Murska Sobota: Svetovalno delo z mladimi romskimi pari, 300.000 SIT
L.2000 v skupni vrednosti 700.000 SIT:
1. Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela Ljubljana, Tabor v romskem
naselju pri Grosuplju, 100.000 SIT
2. Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela Ljubljana, Učna in
psihosocialna pomoč romskim otrokom in mladostnikom, 400.000 SIT
3. Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela, Ljubljana, Tabor v romskem
naselju Coklovec pri Semiču, 100.000 SIT
4. CSD Krško: Skupinsko delo z romskimi mladostniki, 100.000 SIT
L.2001 v skupni vrednosti 1.320.923 SIT:
1. OZRK Ribnica: Socializacija Romov v občini Ribnica: 100.000 SIT
2. Romsko društvo Romani Union Murska Sobota: Romski tabor MS, 450.000 SIT
3. CSD Krško: Skupinsko delo z romskimi mladostniki, 240.000 SIT
4. Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela: Terne Roma, 530.923 SIT
L. 2002 v skupni vrednosti 1.540.865,00 SIT:
1. OZRK Ribnica: Socializacija Romov v občini Ribnica: 160.000 SIT
2. DZMP Krško: Igralnica pod šotorom: 120.000 SIT
3. Romsko društvo Romani Union Murska Sobota: Romski tabor MS 2002, 300.000 SIT
4. Center za socialno delo Krško: Skupinsko delo z romskimi otroki: 130.000 SIT
5. Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela – DRPPD: Terne Roma,
730.856 SIT
6. Župnijska Karitas Beltinci: Pomoč otrokom in njihova socializacije: 100.000 SIT.
L. 2003 v skupni vrednosti 1.390.000 SIT:
1. OZRK Ribnica: Socializacija Romov: 250.000 SIT
2. OZRK Kočevje: Pomoč Romom: 160.000 SIT
3. Škofijska Karitas Maribor: Pomoč otrokom Romov in njihova socializacija: 120.000 SIT
4. Razvojno izobraževalni center Novo mesto: Igra zate in zame: 160.000 SIT
5. Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela: Terne Roma-mladi Romi:
700.000 SIT
L. 2004 v skupni vrednosti 1.380.000 SIT:
1. Škofijska Karitas Maribor – Župnijska Karitas Beltinci: Pomoč otrokom Romov in njihova
socializacija: 120.000,00 SIT
2. OZRK Kočevje: Pomoč Romom, 160.000,00 SIT
3. OZRK Ribnica: Socializacija Romov: 200.000,00 SIT
4. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: Terne Roma: 900.000,00 SIT
Leto 2005 v skupni višini 900.000,00 SIT:
1. A-help, Zavod za svetovanje na področju zdravstvenega in socialnega varstva,
Portorož, program: C- ROM (Romi), v višini 120.000,00 SIT;
2. Društvo Mozaik, Šmarje – Sap, program: Barvice - Dejavnosti z Romi na Koželjevi ulici
v Ljubljani, v višini 300.000,00 SIT;
3. Škofijska Karitas Maribor, program: Pomoč otrokom Romov in njihova socializacija, v
višini 120.000,00 SIT;
4. Območno združenje Rdečega Križa Ribnica, program: Socializacija Romov, v višini
200.000,00 SIT;
5. Območno združenje Rdečega Križa Kočevje, program: Pomoč Romom, v višini
160.000,00 SIT in
6. Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela Ljubljana, Terne Roma, v
višini 621.507 SIT.
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Leto 2006 v skupni višini 990.123,00 SIT:
1. Območno Združenje RK Kočevje, program Pomoč Romom, v višini 160.000,00 SIT;
2. Območno Združenje RK Ribnica, program Socializacija Romov, v višini 120.000,00 SIT;
3. Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok Društvo MOZAIK,program Barvice Dejavnost z Romi na Koželjevi ulici v Ljubljani, v višini 300.000,00 SIT;
4. Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, program Podpora romski
skupnosti v občini Krško, v višini 410.123,00 SIT.

DRUŽINA
Med drugim je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v obdobju 2000 – 2006 za
pripadnike romske skupnosti sofinanciralo naslednje programe na področju programov v
podporo družini:
Leto 2000 v skupnem znesku 240.000 SIT:
1. Društvo Most, Ljubljana: Romi 2000, 240.000 SIT
L. 2001 v skupnem znesku 300.000 SIT:
1. Zavod Voluntariat (bivši Most) Ljubljana: Romi 2001, 300.000 SIT
2. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Program: Vloga družine pri integraciji
romskih otrok, 500.000,00 SIT.

L. 2002 v skupnem znesku 1.100.000 SIT:
1. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj: Socializacija romskih otrok skozi igro in
pravljico, 400.000 SIT
2. Zavod Voluntariat Ljubljana: Romi 2002, 400.000 SIT
3. Zavod Voluntariat (bivši Most) Ljubljana: Mednarodni romski tabor 2002, 300.000 SIT
L. 2003 v skupnem znesku 1.408.717 SIT:
1. Razvojno izobraževalni center Novo mesto: Tudi jaz zmorem, 169.691 SIT
2. Ljudska univerza Kočevje: Pojdimo z romskimi otroki v pravljično deželo, 40.982 SIT
3. Ljudska univerza Kočevje: Vzgoja in nega romskega otroka, 50.585 SIT
4. Ljudska univerza Kočevje: Motivacija romskih mladostnikov za izobraževanje, 46.400
SIT
5. Zavod Voluntariat Ljubljana: Romi 2003, 228.533 SIT
6. Zavod Voluntariat (bivši Most) Ljubljana: Mednarodni romski tabor 2003, 171.400 SIT
7. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj: Ozaveščanje romskih družin o možnostih
preprečevanja ogrožanja zdravja njihovih otrok in mladostnikov, 204.006 SIT
8. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj: Socializacija romskih otrok skozi pravljico
194.478 SIT
9. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: Dilavamo i khelamo – tabor za
romske otroke, 142.833 SIT
10. Društvo zaveznikov mehkega pristanka Krško: Pomoč romskim otrokom in
mladostnikom pri vključevanju v družbo, 159.809 SIT
L. 2004 v skupni vrednosti 3.660.367 SIT:
1. Pomurski zavod za izobraževanje in raziskovanje, Murska Sobota: Preprečevanje
nasilja v romskih družinah: 860.183,00 SIT
2. Zavod Voluntariat, Ljubljana: Romska izmenjava: 528.656,00 SIT
3. Zavod Voluntariat, Ljubljana: Mednarodni romski tabor 2004: 537.110,00 SIT
4. Razvojno izobraževalni center, Novo mesto: Tudi jaz zmorem: 101.072,00 SIT
5. Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Krško: Pomoč romskim otrokom in
mladostnikom: 265.642,00 SIT
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6. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: Džilavamo i khelamo:
918.372,00 SIT
7. A-Help Portorož (Brežice): C-Rom: 163.266,00 SIT
8. Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, Ljubljana: Romska poroka:
286.066,00 SIT.
LETO 2005
1. Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Cesta 4.julija 58, 8270 Krško, Program:
Svetovalno delo z romskimi starši, 224.209,00 SIT,
2. Pomurski zavod za izobraževanje in kulturo, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota,
Program: Dnevni center za izobraževanje romskih staršev in otrok, 1.014.667,00 SIT,
3. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj,
Program: Izboljšajmo kakovost življenja romskih družin, 432.925,00 SIT,
LETO 2006
1. Društvo zaveznikov mehkega pristanka,C. 4.julija 58,8270 Krško, Program: Svetovalno
delo z romskimi starši, 116.212 SIT,
2. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova 30,8000 Novo
mesto, Program: Skupa, 625.664 SIT,
3. Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave,Šolsko naselje 12,9000 Murska Sobota,
Program: Svetovalnica za romske otrok in mladostnike, 521.387 SIT

OSTALA PODROČJA
URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE
Urad Vlade RS za komuniciranje na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij o slovenskem vključevanju in
članstvu v Evropski uniji sofinanciral tako projekte romskih društev, kot tudi projekte, ki so bili
delno ali pa v celoti namenjeni Romom, izvajale pa so jih različne NVO (pogosto so pri izvedbi
aktivnosti sodelovala tudi romska društva).

LETO

NVO

2002

Društvo zaveznikov mehkega
pristanka

2002

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto

2003

Društvo zaveznikov mehkega
pristanka Krško

2003

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto

Odobreni
Projekt
znesek
Dva koraka naprej!*
- delavnice v romskem naselju
Kerinov grm
450.000 SIT
okrogla
miza
»Integracije,
sobivanje«
Postanimo evropski, ostanimo
slovenski*
- kreativne delavnice, namenjene
450.000 SIT
podeželski in romski mladini
- radijske oddaje o položaju Romov
Dva koraka naprej!*
- delavnice za romske otroke
250.000 SIT
okrogla
miza
»Integracije,
sobivanje«
Kako živeti skupaj?
- 2 večera romske poezije,
4 glasbeno-plesne prireditve,
250.000 SIT
okrogla miza, promocijski film o
Romih, radijska oddaja
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- tedenske ustvarjalne delavnice za
romsko mladino

2004

Društvo zaveznikov mehkega
pristanka Krško

2004

Občinsko romsko društvo Jagori
Črnomelj

2005

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto

2005

Društvo zaveznikov mehkega
pristanka Krško

2006

Zavod PIP

Dva koraka naprej!*
- likovne, lutkovne delavnice za
romske otroke
300.000 SIT
Okrogla
miza
»Integracije,
sobivanje«
Spoznajmo se - okrogla miza ob
150.000 SIT
vstopu Slovenije v EU
Živeti skupaj*
500.000 SIT
- delavnice za romske otroke
Dva koraka naprej!*
- likovne in oblikovalne delavnice za
romske otroke
450.000 SIT
okrogla
miza
»Integracije,
sobivanje«
EVROjstvo / Euró születés /
Evroskro ulijpe*
500 ročnih EvroKalkulatorjev v 500.000 SIT
romskem jeziku

EVROPSKA DRUŽINA*
okrogla
miza
"Prihodnost
Društvo za razvijanje
večkulturnih
družb:
kaj
smo
2006 prostovoljnega dela Novo mesto
spregledali pri reševanju romskega
vprašanja
- radijske, TV oddaje
Evro – moj novi denar*
Društvo za razvijanje
- otroške evro delavnice za romske
2006 prostovoljnega dela Novo mesto
otroke
- radijske oddaje Korako angle
Dva koraka naprej!« - podprojekt
Romano sužipe
Društvo zaveznikov mehkega
- delavnice šivanja, žongliranja za
2006 pristanka Krško
otroke
okrogla
miza
»Integracije,
sobivanje«
SPOZNAJMO EVRO!*
2006 Mladinski center Bit
- izdaja brošure o evru v belokranjski
romščini
*Romom oz. romski tematiki je bil namenjen le del projektnih aktivnosti

500.000 SIT

1.000.000 SIT

300.000 SIT

300.000 SIT
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OBDOBJE 2007 – 2013 (obdobje prejšnje evropske finančne perspektive)

IZOBRAŽEVANJE
V nadaljevanju so prikazani projekti, v okviru katerih se je izvedlo večino ukrepov iz Strategije
vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji (2004) in Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v
Republiki Sloveniji – dopolnjena verzija (2011).
Spodaj navedeni projekti so financirani s pomočjo Evropskih strukturnih skladov (85%) in
doseženi so bili pomembni premiki.
Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje
V okviru ESS je leta 2008 nastal javni razpis »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje«. Namen razpisa je bil razviti mehanizme, ki bi pripomogli k učinkovitejšemu
vključevanju Romov v vrtce in osnovno šolo, ter pripomoči k poznavanju romske kulture,
zgodovine in identitete. V okviru projekta so uvajali romskega pomočnika v vzgojnoizobraževalni proces. Usposobljenih je bilo trideset romskih pomočnikov, ki so pridobili
nacionalno poklicno kvalifikacijo. Rezultati njihovega dela so vidni v boljših odnosih med otroki
in učitelji, starši in šolo. Učenci (vključenih jih je bilo več kot tisoč) so rednejše obiskovali pouk in
bili uspešnejši v šoli. Nastala so gradiva na temo romskega jezika, zgodovine in kulture. Izvajalo
se je izobraževanje za romske starše. Projekt je bil odmeven tudi v širšem evropskem prostoru,
saj je prejel posebno omembo na tekmovanju za nagrade 2010 RegioStars Awards, ki jih
podeljuje Evropska komisija.
Projekt je koordinirala Zveza Romov Slovenije, začel se je 30. maja 2008 in končal 31. avgusta
2011. Pogodbena vrednost projekta je bila 1.593.100,00 EUR.
Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske
skupnosti
Leta 2010 je bil izpeljan drugi razpis ESS »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih,
kjer živijo predstavniki romske skupnosti«. Izbrani projekt je izvajal konzorcij sedmih
partnerjev z vodilnim Inštitutom za narodnostna vprašanja, ki je s svojimi aktivnostmi začel 1.
junija 2010 in jih zaključil do konca avgusta 2013. Pogodbena vrednost je bila 3.562.000 EUR.V
okviru projekta so razvijali inovativne in ustvarjalne oblike vzgojno-izobraževalnega dela v
romski skupnosti s posebnim poudarkom na predšolski vzgoji; organizirali učno pomoč romskim
učencem in dijakom; razvijali in izvajali različne oblike obšolskih aktivnosti ter izobraževali in
usposabljali učitelje, socialne in druge strokovne delavce ter strokovne delavce v nevladnih
organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki. Eden izmed inovativnih elementov
projekta je bila vzpostavitev t. i. romskih izobraževalnih inkubatorjev, ki jih lahko opredelimo kot
celovit program z najrazličnejšimi oblikami dela z romskimi otroki, mladino in njihovimi starši v
njihovih okoljih, tj. v romskih naseljih. V projekt je bilo vključenih več kot trideset vrtcev in šol.
Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II
Projekt, ki je bil izbran na razpisu ESS »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje II« julija 2011, je gradil na že doseženih rezultatih končanega projekta Zveze
Romov Slovenije, projekta Inštituta za narodnostna vprašanja, rešitvah Strategije vzgoje in
izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji in njenega dopolnila. Projekt bo trajal od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2014. Pogodbena vrednost projekta je 1.675.680,00 EUR, njegov nosilec pa je
Ljudska univerza Kočevje. S tem projektom želimo nadgraditi in dvigniti kakovost dela romskih
pomočnikov, kar bi pripomoglo k uspešnejšemu doseganju standardov znanja romskih učencev
v osnovni šoli in k njihovemu čim večjemu vključevanju v srednješolsko raven. Aktivnosti so
namenjene tudi dvigu izobrazbene ravni romskih pomočnikov. Samo tako bo mogoče zagotoviti
pogoje za sistemsko reševanje položaja romskega pomočnika v nacionalnih okvirih. Romske
pomočnike je treba načrtno vključiti v življenje in delo šole - vsaka šola mora skupaj z romskim
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pomočnikom oblikovati načrt vključevanja in dela romskega pomočnika. Prav tako je treba
pripraviti učna gradiva in didaktične pripomočke za otroke in učence.
V projekt naj bi bilo do leta 2014 vključenih vsaj 30 vzgojno-izobraževalnih zavodov, vsaj 500
romskih otrok in učencev in vsaj 20 romskih pomočnikov.
Romski pomočniki so v zgoraj predstavljenih projektih delovali kot most med naseljem in šolo,
niso pa bili vključeni v aktivnosti romskega inkubatorja. Prav tako se je že v času izvajanja
projekta dvig socialnega in kulturnega kapitala pokazalo, da je nujno tesnejše sodelovanje s
širšo lokalno skupnostjo, da ne bi prihajalo do »getoizacije«. Prav zato bomo v novih aktivnostih
za boljšo vzgojo in izobraževanje Romov dali večjo podporo razvoju šolskih in obšolskih
dejavnosti tudi v smislu podpore vzpostavljanju mrež med romskimi naselji, šolami in širšo
lokalno skupnostjo oz. povezovanju različnih akterjev na lokalni ravni. Takšno povezovanje
pripomore k boljšemu zaključevanju osnovnega šolstva in v vključevanje v srednješolsko
izobraževanje. MGRT je konec januarja 2014 izdalo odločbo o neposredni dodelitvi sredstev za
projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v
RS«, ki ga bo do konca avgusta 2015 izvajal Center šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sicer je bilo v minulih letih financiranih tudi več projektov za izobraževanje Romov v okviru
financiranja izobraževanja odraslih Romov:na javnem razpisu za programe splošnega
neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014 (v I. sklopu), katerega namen je
zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega prebivalstva v RS za
dejavno vključevanje v življenje in delo:
ZIK Črnomelj: Izobraževanje Romov za boljšo kvaliteto življenja s ciljno skupino odraslih
Romov, ki želijo izboljšati kvaliteto življenja,
- RIC NM: Učimo in igrajmo se skupaj s ciljno skupino romska dekleta in žene, ki imajo
otroke, in njihovi partnerji,
- CIK Trebnje: Institucije v vsakdanjiku Roma s ciljno skupino odrasli Romi,
- LU Murska Sobota: Jaz - Ti - Mi s ciljno skupino nižje izobraženi pripadniki romske
skupnosti.
V letu 2013 so se na ljudskih univerzah na območjih, kjer živijo Romi, izvajali naslednje
dejavnosti/projekti (zapisano je število Romov, ki so se udeležili posamezne dejavnosti ter
ocena finančnih sredstev, vendar je pri posamezni oceni potrebno upoštevati opombe)
Tabela – seznam aktivnosti na področju izobraževanja odraslih na ljudskih univerzah, kjer živijo
Romi glede na seznam udeležbe Romov in oceno sredstev za leto 2013
LU
LU
LU
ZIK
RIC
MARIB KOČEV LU
MURSKA ČRNOME NOVO
izobraževanje odraslih
OR
JE
LENDAVA SOBOTA
LJ
MESTO
Dejavnosti centrov
vseživljenjskega učenja
(operacija ESS) - programi
neformalnega učenja na točkah
vseživljenjskega učenja (TVU)
50
0
16
78
154
Dejavnosti centrov
vseživljenjskega učenja
(operacija ESS) - svetovana
dejavnost za odrasle (ISIO)
102
43
0
225
100
PPERO - posebni program za
etnično skupino Romov:
31
Osnovna šole za odrasle
Dvig ravni pismenosti (operacija
ESS)

98
0

33

15

63

36

39

24

8

23

135

Neformalno učenje odraslih
(operacija ESS)
študijski krožki
samostojno učenje v središčih za
samostojno učenje:
dvig RAVNI PISMENOSTI
projekt Pokolpje -aktivno in
dejavno; Program Usposabljanje
za dvig konkurenčnosti
brezposlenih oseb

62

0

15

16

0

0

11

1

32

6

61

80

3

150

8

21

63

25

0

16
22
(ESS)

Romski pomočniki
Projektno učenje za mlajše
odrasle (operacija ESS)

3 (NPK)
9

2

16

drugo: TVU

1

dvig izobrazbe
FINANČNA SREDSTVA

93.415 385.262

3

39.163,68

127.000

7.300

4

ZAPOSLOVANJE
V obdobju od leta 2000 do leta 2013 je bilo vključenih v različne programe APZ, Storitve
za trg dela in CIPS-e 9.349 Romov, za te vključitve je ministrstvo namenilo sredstva v
višini več kot 12 mio. EUR.
Programi APZ in programi javnih del (nacionalni in lokalni)
1. Obdobje od leta 2006 do vključno leta 2009
V letu 2006 je ministrstvo pričelo spremljati število vključenih brezposelnih Romov v vse ukrepe
APZ, razen vključitev v storitve Centrov za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), v okviru
katerih lahko Romi pridobijo vse potrebne informacije o izobraževanju in zaposlovanju.
Tabela 2: Število vključenih Romov v programe APZ v obdobju od leta 2006 do vključno leta
2009
Leto

Št.

30

vključenih

Romov v javna

Okvirni

ocenjeni

obseg

Opombe

sredstev

dela
v mio SIT

v mio EUR

3 LUK - V seštevku je zajeto financiranje plač in izobraževanj za 22 romskih pomočnikov, ki so predvideni
in predstavljeni tudi pri projektu Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II
4 LU Črnomelj - Okvirna sredstva za Rome so bila v letu 2013: 7.300 evrov (gre za namenska sredstva za
izvedbo programa Izobraževanje Romov za boljšo kvaliteto življenja v okviru programa neformalno
izobraževanje odraslih in Knjige so zame v okviru programa dvig ravni pismenosti.) Ostala sredstva
oziroma programi niso bili namenjeni izključno romski populaciji.
5 RIC Novo mesto – OCENA.

24

128.600

5

2006

1.162

2007

808

1.160.662,00

2008

678

973.921,00

2009

661

949.502,00

3.309

4.753.255,00

Skupaj

400,0

1.669.170,00

Tabela 2.1. vključitve v programe APZ
javna dela), brez vključitev v CIPS-e
Tabela 2.2. vključitve v programe APZ
javna dela),brez vključitev v CIPS-e
Tabela 2.3. vključitve v programe APZ
javna dela), brez vključitev v CIPS-e
Tabela 2.4. vključitve v programe APZ
javna dela), brez vključitev v CIPS-e

(tudi
(tudi
(tudi
(tudi

Tabela 2.1.: Število vključenih Romov v programe APZ v letu 2006
Ukrep / program APZ
Ukrep 1: Poklicna orientacija in pomoč pri zaposlitvi

Št. vključitev 2006
453

Ukrep 2: Usposabljanje in izobraževanje
Ukrep 3: Spodbude za zaposlovanje

462
22

Ukrep 4: Neposredno ustvarjanje novih delovnih mest (javna dela)
Ukrep 5: Eksperimentalni programi

179
46

Skupaj
Vir: Zavod

1162

Tabela 2.2: Število vključenih Romov v programe APZ v letu 2007
Ukrep / program APZ

Št. vključitev 2007

1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve
1.2.2. UŽU (Usposabljanje za življenjsko uspešnost)

92
11

1.2.3. Klub za iskanje zaposlitve
2.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja

5
100

2.1.2. NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) - preverjanje in potrjevanje
2.2.1. Delovni preizkus

6
19

2.2.2. Usposabljanje na delovnem mestu
2.3.1. Formalno izobraževanje- 2007/2008

3
396

2.3.2. PUM (projektno usposabljanje mladih)
3.2.1. Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb - prejemnikov
denarne socialne pomoči
3.2.2. Spodbujanje zaposlovanja starejših
4.1.1. Javna dela (lokalni in nacionalni programi)
Skupaj

5
4
1
166
808

Vir: Zavod

Tabela 2.3.: Število vključenih Romov v programe APZ v letu 2008
Ukrep / program APZ
1.1.4. Drugače o poklicih

Št. vključitev 2008
6

1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve
1.2.2. UŽU (Usposabljanje za življenjsko uspešnost)

75
2

1.2.3. Klub za iskanje zaposlitve
1.3.4. Vključitev BO v nove in razvojne projekte

16
1

2.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja
2.1.2. NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) - preverjanje in potrjevanje

131
4

2.2.1. Delovni preizkus
2.2.2. Usposabljanje na delovnem mestu

10
40

2.3.1. Formalno izobraževanje- 2007/2008
2.3.2. PUM (projektno usposabljanje mladih)

192
7

25

Ukrep / program APZ

Št. vključitev 2008

3.1 1. Pomoč pri samozaposlitvi
3.1 2. Subvencija za samozaposlitev

5
3

3.2.1. Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb - prejemnikov
denarne socialne pomoči
3.2.4. Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb

2
1

3.2.6. Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk
4.1.1. Javna dela (lokalni in nacionalni programi)

1
181

4.1.3. Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb
Skupaj

1
678

Vir: Zavod
Tabela 2.4.: Število vključenih Romov v programe APZ v letu 2009
Ukrep / program APZ

Št. vključitev 2009

1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve
1.2.2. UŽU (Usposabljanje za življenjsko uspešnost)

67
34

1.2.3. Klub za iskanje zaposlitve
1.3.4. Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte

15
18

2.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja
2.1.2. NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) - preverjanje in potrjevanje

84
3

2.2.1. Delovni preizkus
2.2.2. Usposabljanje na delovnem mestu

4
14

2.3.1. Formalno izobraževanje- 2007/2008
2.3.2. PUM (projektno usposabljanje mladih)

201
9

3.1 1. Pomoč pri samozaposlitvi
3.1 2. Subvencija za samozaposlitev

21
10

3.2.2. Zaposli.me
3.2.4. Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas

10
1

4.1.1. Javna dela (lokalni in nacionalni programi)
4.1.6. Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb

168
2

Skupaj
Vir: Zavod
2.

661

Obdobje od leta 2010 do vključno leta 2013

Na podlagi Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 – 2015 je ministrstvo v
letu 2010 pripravilo »Program podrobnih ukrepov za znižanje brezposelnosti pripadnikov
romske skupnosti ter povečanje njihovega socialnega vključevanja in dostopa do trga dela za
obdobje 2010 – 2015 (program)«. Na podlagi tega programa je ministrstvo pričelo spremljati
vključevanja Romov v programe APZ ter porabe sredstev za ta namen. Na podlagi programa
ministrstvo, v sodelovanju z zavodom, spremlja realizacijo planiranih kazalnikov programa (npr.
število vključenih brezposelnih Romov v APZ, obseg sredstev za ta namen) in o letni realizaciji
redno poroča Službi/Uradu za narodnosti.
Na podlagi določb Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13,
63/13-ZIUPTDSV, 63/13 in 100/13; v nadaljevanju ZUTD) se Romi vključujejo tudi v različne
delavnice v okviru Storitev za trg dela, ki jih izvajajo koncesionarji. Namen izvajanja teh delavnic
je pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, možnosti v
okolju, učenje ter odločanje in uresničevanje zaposlitvenih in kariernih ciljev. Pomembnost
vključitve v navedene delavnice se izraža v podpori za hitrejši prehod med zaposlitvijo in
brezposelnostjo, kar prispeva k manjši socialni izključenosti Romov. Storitve CIPS-ov na
26

podlagi določb ZUTD ne sodijo več v ukrepe APZ, storitve CIPS-ov pa Zavod še izvaja in tudi
spremlja vključitev Romov v storitve CIPS-e.
Tabela 3: Število vključenih Romov v programe APZ v obdobju od leta 2010 do vključno leta 2013
Leto
Št. vključenih
Obseg sredstev v EUR
Opomba
Romov v APZ
2010
1.100
2.095.400,00
Tabela 3.1: vključitve Romov v posamezne
programe APZ ter CIPS-e v letu 2011
2011
1.311
1.317.521,00
Tabela 3.2: vključitve Romov v posamezne
programe APZ ter CIPS-e v letu 2011
2012

1.033

1.596.023,00

2013

2.203

1.211.186,00

SKUPAJ

5.647

6.220.130,00

Tabela 3.3.: vključitve
programe APZ, CIPS-e
v letu 2012
Tabela 3.4.: vključitve
programe APZ, CIPS-e
v letu 2013

Romov v posamezne
ter Storitve za trg dela
Romov v posamezne
ter Storitve za trg dela

Tabela 3.1.: Poročilo o vključevanju Romov v programe APZ v letu 2010
Ukrep / program APZ

Št. vključitev 2010

1.1.2. CIPS - Centri za informiranje in poklicno svetovanje

350

1.1.5. Zdravstveno zaposlitveno svetovanje

71

1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve - delavnice

70

12 2. UŽU - Usposabljanje za živ uspešnost

24

1.2.3. Klubi za iskanje zaposlitve

25

SKUPAJ UKREP 1: SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

540

2.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja

73

2.1.2.2 priprava in potrjevanje NPK (nacionalnih poklicnih kvalifikacij)

10

2.2.1. Delovni preizkus

14

2 2.2. Usposabljanje na delovnem mestu

9

2.3.1. Formalno izobraževanje

219

2.3.2. PUM (Projektno učenje za mlajše odrasle)

8

2.4.2. Znanje uresničuje sanje

1

SKUPAJ UKREP 2: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

334

3.1.1. Pomoč pri samozaposlitvi

35

3.1 2. Subvencije za samozaposlitev v

14

3.2.7. Zaposli.me

5

SKUPAJ UKREP 3: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA

54

4.1.1. Javna dela

166

416 Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb

1

4.3.1. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

5

SKUPAJ UKREP 4: PROGRAMI ZA POVEČEVANJE SOCIALNE VKUUČENOSTI

172

SKUPAJ

1100

Vir: Zavod
Tabela 3.2.: Število vključenih Romov v programe APZ in v CIPS-e v letu 2011

27

Programi APZ in CIPS-i

Št.
2011

1.1.2. CIPS - Centri za informiranje in poklicno svetovanje

vključitev
669

1.1.4. Drugače o poklicih 2011

1

1.1.5. Zdravstveno zaposlitveno svetovanje

117

1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve - delavnice

47

1.2.2. UŽU - Usposabljanje za življenjsko uspešnost

19

1.2.3. Klubi za iskanje zaposlitve

25

1.2.4.1. Skladi dela – Mura

2

1.2.6. Eksperimentalni programi za pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju
zaposlitve

7

1.3.4. Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte

31

SKUPAJ UKREP 1: SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

918

2.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja

61

2.1.2.2 priprava in potrjevanje NPK (Nacionalnih poklicnih kvalifikacij)

5

2 2.2. Usposabljanje na delovnem mestu

17

2.3.1. Formalno izobraževanje

163

2.3.2. PUM (Projektno učenje za mlajše odrasle)

6

SKUPAJ UKREP 2: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

252

3.1.1. Pomoč pri samozaposlitvi

17

3.1 2. Subvencije za samozaposlitev

5

3.2.7. Zaposli.me

6

SKUPAJ UKREP 3: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA

28

4.1.1. Javna dela

89

4.1.7. Priložnost zame

0

4.3.2. Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela

14

SKUPAJ UKREP 4: PROGRAMI ZA POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

113

SKUPAJ

1311

Vir: Zavod
Tabela 3.3.: Število vključenih Romov v programe APZ, delavnice v okviru Storitev za trg dela in v CIPS-e
v letu 2012
I. PROGRAMI APZ

Št.
vključitev
2012

1.1.1.1. Nacionalne poklicne kvalifikacije - Priprave na potrjevanje
1.1.1.2. Nacionalne poklicne kvalifikacije - Potrjevanje

17
8

1.1.2.1. Institucionalno usposabljanje
1.1.2.2. PUM - Projektno učenje za mlade

86
6

1.1.2.3. Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe
1.1.2.4. Za Pokolpje - aktivno in dejavno

6
38

1.1.2.5. UŽU - Usposabljanje za življenjsko uspešnost
1.1.4.4. Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013

28
5

1.2.1.1. Programi formalnega izobraževanja 2011/2012
1.2.1.2. Programi formalnega izobraževanja 2012/2013

12
94

SKUPAJ UKREP 1: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

300

28

3.1.1.4. Zaposli.me
SKUPAJ UKREP 3: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE

2
2

4.1.1.1. Javna dela
4.1.1.2. Javna dela II

118
24

4.1.2.6. Priložnost zame
4.1.2.7. Prvi izziv

1
1

4.2.1.2. Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela
SKUPAJ UKREP 4: KREIRANJE DELOVNIH MEST

11
155

5.1.1.3. Preveritev poslovne ideje
5.1.1.4. Delavnice za samozaposlitev

7
6

5.2.1.1. Subvencije za samozaposlitev 2011/2012
5.2.1.2. Subvencije za samozaposlitev 2012

3
3

SKUPAJ UKREP 5: SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA
Skupaj PROGRAMI APZ

19
476

II. STORITVE ZA TRG DELA
Učenje veščin vodenja kariere - delavnice VKO

42

Zdravstveno zaposlitveno svetovanje
Skupaj STORITVE ZA TRG DELA

65
107

Skupaj PROGRAMI APZ in STORITVE ZA TRG DELA
III. *CIPS – Centri za informiranje in poklicno svetovanje

583
450

Skupaj PROGRAMI APZ, STORITVE ZA TRG DELA in CIPS
Vir: Zavod

1.033

Tabela 3.4.: Število Romov, vključenih v posamezni program APZ, delavnice v okviru Storitev za trg dela
in v CIPS – e v letu 2013:
I. PROGRAMI APZ

Št.
vključitev
2013

1.1.1.1. Nacionalne poklicne kvalifikacije - Priprave na potrjevanje
1.1.1.2. Nacionalne poklicne kvalifikacije - Potrjevanje

7
8

1.1.2.1. Institucionalno usposabljanje
1.1.2.2. PUM - Projektno učenje za mlade

93
2

1.1.2.3. Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe
1.1.2.4. Za Pokolpje - aktivno in dejavno

2
30

1.1.2.5. UŽU - Usposabljanje za življenjsko uspešnost
1.1.4.4. Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013

9
4

1.2.1.2. Programi formalnega izobraževanja 2013/2014
SKUPAJ UKREP 1: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

127
282

3.1.1.4. Zaposli.me
3.1.1.5. Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči

3
3

SKUPAJ UKREP 3: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE
4.1.1.1. Javna dela

6
144

4.2.1.2. Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela
SKUPAJ UKREP 4: KREIRANJE DELOVNIH MEST

12
156

5.1.1.3. Preveritev poslovne ideje
5.1.1.5. Delavnice »Priprava na samozaposlitev«

9
11

5.2.1.2. Subvencije za samozaposlitev 2010-2013
SKUPAJ UKREP 5: SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA

10
30

Skupaj PROGRAMI APZ
II. STORITVE ZA TRG DELA

474

VKO – delavnica Učinkovit nastop na trgu dela
VKO – delavnica Svetovalnica

40
50

29

Zdravstveno zaposlitveno svetovanje 2013
Skupaj STORITVE ZA TRG DELA

60
150

Skupaj PROGRAMI APZ in STORITVE ZA TRG DELA
III. *CIPS – Centri za informiranje in poklicno svetovanje

624
1.579

Skupaj PROGRAMI APZ, STORITVE ZA TRG DELA in CIPS
Vir: Zavod
3.

2.203

Zbirni pregled dinamike vključevanja Romov v programe APZ v obdobju 2000 do 2013 ter
poraba sredstev za ta namen:

Tabela 4.: Vključevanje Romov v APZ od leta 2000 do vključno leta 2005
Leto

Št.

vključenih

Obseg sredstev

Opombe

Romov v javna
v mio SIT

dela

v EUR

2000

50

34,8

145.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2001

55

37,3

155.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2002

60

37,0

154.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2003

56

34,0

142.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2004

108

74,0

308.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2005

64

95,2

396.000,00

nacionalni in lokalni programi javnih del

2006

1.162

400,0

1.669.170,00

2007

808

1.160.662,00

2008

678

973.921,00

2009

661

949.502,00

2010

1.100

2.095.400,00

2011

1.311

1.317.521,00

2012

1.033

1.596.023,00

2013

2.203

1.211.186,00

Skupaj

9.349

12.273.385,00

vključitve v programe APZ, brez vključitev v
CIPS-e
vključitve v programe APZ brez vključitev v
CIPS-e
vključitve v programe APZ brez vključitev v
CIPS-e
vključitve v programe APZ brez vključitev v
CIPS-e
vključitve v posamezne programe APZ ter
CIPS-e v letu 2010
vključitve v posamezne programe APZ ter
CIPS-e v letu 2011
vključitve v programe APZ, CIPS-e ter Storitve
za trg dela v letu 2012
vključitve v programe APZ, CIPS-e ter Storitve
za trg dela 2013

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva I
6

Predmet javnega razpisa, ki je bil objavljen poleti 2009, je spodbujanje dostopa do
usposabljanja in zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela (med katere spadajo tudi Romi) z
razvojem socialnega podjetništva. Sofinancirani so projekti, ki razvijajo tržne dejavnosti
(prodaja blaga ali storitev) in ustvarjajo delovna mesta za ranljive ciljne skupine. Javni razpis je
bil namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti:
− razvoju novih ali širitvi obstoječih tržnih dejavnosti;
− usposabljanju oseb iz ranljive ciljne skupine za vključitev v dejavnost;
6

Podatki navedeni spodaj se nanašajo na celoten javni razpis.
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−

ustvarjanju novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine.

Cilj: podpora pilotnih projektov, ki bodo s širitvijo dejavnosti v usposabljanje vključili osebe iz
ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno leto zagotovili zaposlitev za polni delovni čas za vsaj
25 % v usposabljanje vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine.
Na javni razpis za »Spodbujanje socialnega podjetništva« se je prijavilo skupaj 39 prijaviteljev,
razpisana sredstva pa so zadostovala za 9 najbolje ocenjenih projektov, za katere je strokovna
komisija ocenila, da so se s svojimi načrti in idejami najbolj približali zastavljenemu cilju razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji. Od izbranih 9 projektov sta v nadaljevanju
podrobneje predstavljena 2 projekta, ki sta med pripadnike ranljivih ciljnih skupin vključila tudi
pripadnike romske skupnosti.
V sožitju narave in družbe
Čas projekta: 24 mesecev
Finančna vrednost: 196.216,00 EUR
Vsebina projekta: Projekt predstavlja nadgradnjo dejavnosti, ki se v sklopu razvoja socialne
ekonomije v Pomurju razvija od leta 2003, ko je bilo ustanovljeno Društvo za socialno
vključenost, MOZAIK. Njihov namen je bil predvsem povezovati pridelavo in predelavo
ekoloških in tradicionalnih izdelkov, ohranjati tradicionalne obrti, vzdrževati in razvijati kulturno
dediščino, skrbeti za naravno dediščino ter pri tem vključevati, usposabljati in zaposlovati osebe
iz družbeno ranljivih skupin.
Projekt je prispeval k reševanju problema zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih
družbenih skupin na področju Pomurja v dejavnostih, ki temeljijo na izkoriščanju naravnih in
kulturnih danosti. 12 vključenih oseb iz ciljnih skupin starejši od 50 let, pripadniki romske
skupnosti, bivši odvisniki (vključeni v programe rehabilitacije), bivši kaznjenci in brezdomci so
bili usposabljani za ekološko predelavo živil, tri osebe pa bi morali po končanem usposabljanju
zaposliti v dejavnostih predelave živil ali dejavnostih povezanih s tem, npr. pakiranje, logistika
prodaje in trženje proizvodov. Produkti in storitve, ki so na ta način nastali, so se tržili skupno, v
sklopu celovite palete kakovostnih lokalnih produktov, ki jih zavod Mozaik ponuja v okviru že
obstoječih dejavnosti. Z uspešno izvedbo projektnih aktivnosti so nastala nova delovna mesta
za osebe iz ranljivih ciljnih skupin v celotni paleti dejavnosti: od obnove in vzdrževanja
objektov, preko predelave in pakiranja do prodajnih aktivnosti. V okviru usposabljanja oseb iz
ranljivih ciljnih skupin so bili v programe usposabljanja vključeni 4 pripadniki romske skupnosti,
od teh se je po končanju usposabljanja v okviru projekta zaposlila ena oseba, ki je pripadnik
romske skupnosti.
Izobraževanje in usposabljanje ranljivih ciljnih skupin
Čas projekta: 22 mesecev
Finančna vrednost: 202.386,84 EUR (v projekt niso vključeni samo Romi)
Vsebina projekta: Dosedanje aktivnosti prijavitelja in partnerjev, ki že delujejo na področju
razvoja dejavnosti pridelave in predelave zdravilnih zelišč so pripeljale do situacije, ko bi za
nadaljnji razvoj te dejavnosti ter v skladu s povpraševanjem po teh produktih na trgu,
potrebovali bolj sistematično usposabljanje ter ustrezno izobražen in specializiran kader za
pripravo zdravilnih zelišč. V okviru projekta so se usposabljale osebe iz naslednjih ciljnih skupin:
mladi do dopolnjenega 25 leta starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe, osebe starejše od 50
let, bivši odvisniki vključeni v programe rehabilitacije, bivši kaznjenci ter pripadniki romske
skupnosti, za poklic vrtnar, gospodar za delo na kmetiji ter zeliščar. Samo usposabljanje se je
izvajalo na Biotehniški šoli Rakičan, kjer so pripravili izobraževalni modul za profil zeliščarja, saj
ta še ni obstajal v Sloveniji. Vsaj 4 osebe iz vključenih ranljivih ciljnih skupin bi morali v okviru
projekta tudi zaposliti, ostalim pa pomagati ter jih spodbuditi v druge oblike zaposlitve,
predvsem v samozaposlovanje.
V okviru usposabljanja oseb iz ranljivih ciljnih skupin je bila v programe usposabljanja vključena
1 oseba, ki je pripadnik romske skupnosti. Ta po končanju usposabljanja v okviru projekta ni
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našla zaposlitve, vendar pa je našla zaposlitev v okviru novo nastalega društva, ki se ukvarja s
pripravo zdravilnih zelišč.

Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela
Predmet javnega razpisa, ki je bil objavljen julija 2010, je bil izboljšati zaposljivost in socialno
vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ter zagotoviti enakost
med spoloma. Za ciljne ranljive skupine po tem javnem razpisu štejemo vse tiste, ki so
navedene kot ranljive ciljne skupine na trgu dela v Operativnem programu razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013 v okviru 4. Razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti" in 4.1. prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev
socialne vključenosti«. To so skupine, ki imajo praviloma kombinacijo značilnosti, ki jim
poslabšujejo položaj na področju zaposljivosti in jim onemogočajo uspešno vključevanje na trg
dela in zaposlovanje. V to skupino lahko med drugim uvrstimo dolgotrajno brezposelne,
starejše od 50 let, mlade, predvsem iskalce prve zaposlitve, invalide in druge funkcionalno
ovirane osebe, pripadnike etničnih skupin, begunce, bivše kaznjence, odvisnike in zdravljene
odvisnike, Rome, migrante ter ženske.
Cilji: sofinanciranje 15 partnerstev, ki bodo s projekti na celovit način:
zagotavljali ustvarjanje novih delovnih mest (vključno z zelenimi delovnimi mesti) za osebe
iz ciljne skupine;
razširili obstoječe ali uvajali nove metode dela z namenom zagotavljanja večje zaposljivosti
in socialne vključenosti (kot na primer: informiranje, motiviranje in usposabljanje ter
zaposlovanje oseb iz ciljne skupine);
razširili obstoječe ali uvajali nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in
zasebnega življenja;
razvijali nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in zmanjševanja spolnih
stereotipov s poudarkom na zmanjševanju horizontalne in vertikalne segregacije na trgu
dela.
Podprti so bili projekti v okviru dveh sklopov, in sicer:
SKLOP A: projekti, ki bodo razširili ali nadgradili v preteklosti že uspešno razvito in
preizkušeno prakso;
SKLOP B: pilotni projekti, ki bodo namenjeni razvoju in implementaciji novih oblik
vključevanja ciljnih skupin na trg dela in uvajanju novih pristopov za zagotavljanje enakosti
spolov.
Od izbranih projektov je spodaj podrobneje predstavljen projekt, ki je namenjen izključno
pripadnikom romske skupnosti.
Projekt »Romano kher-Romska hiša«
Čas projekta: 48 mesecev
Finančna vrednost projekta: 994.600,00 EUR
Vsebina projekta: V okviru projekta poteka usposabljanje za Rome, ki si želijo najti zaposlitev.
Cilj je opogumiti Rome, izboljšati njihovo samopodobo in jih opremiti z znanji za uspešen vstop
na trg dela. Pri tem je uporabljen pristop individualne pomoči, ki se je v preteklosti izkazala za
najuspešnejšo metodo. Vzpostavljen je profil t.i. »zaposlitvenega agenta«, ki Romom omogoča
informacije, potrebne za vstop na trg dela, pomoč pri iskanju potencialnih delodajalcev, obenem
pa tudi stik delodajalcev s to ciljno skupino. Obenem so v okviru projekta izvedene delavnice za
usposabljanje romskih svetnikov, saj je za enakost možnosti na trgu dela ključno predstavljanje
romskih interesov in sodelovanje na politični ravni. Tako naj bi se oblikovala mreža med
romskimi svetniki, kar bi pripomoglo k izmenjavi znanj in izkušenj. Tretji del projekta se nanaša
na vzpostavitev romske akademske mreže, kjer je omogočena povezava med študenti Univerze
v Ljubljani in romskimi predstavniki in aktivisti v luči dviga socialnega kapitala romskih
predstavnikov.
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V projekt je bilo vključenih 100 Romov, ki so se usposabljali za večjo možnost zaposlitve, kjer
se je preko pomoči zaposlitvenega agenta pričakovalo 25 zaposlitev Romov. V usposabljanje
za romske aktiviste je bilo vključenih 30 oseb, neposredno pa je bila tekom projekta omogočena
zaposlitev štirim Romom za pripravo in izvedbo projektov.

Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II.
V februarju 2012 je ministrstvo objavilo nov javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva
II. Projekti so namenjeni spodbujanju dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivih skupin
na trgu dela (med katere spadajo tudi Romi) z razvojem socialnega podjetništva in se bodo
izvajali do 36 mesecev.
Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih dejavnosti:
- razvoju novih ali širitvi obstoječih tržnih dejavnosti;
- usposabljanju oseb iz ranljivih ciljnih skupin za delo v okviru razvite tržne dejavnosti;
- ustvarjanju novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin v okviru
razvite tržne dejavnosti in njihova zaposlitev za obdobje najmanj 18 mesecev
Od izbranih 17 projektov je ministrstvo izbralo tri projekte v skupni vrednosti skoraj 900.000
EUR, ki so namenjeni tudi pripadnikom romske skupnosti.
1. Projekt »Razvoj turizma na eko-socialni kmetiji Korenika«
Trajanje projekta: 2012-2015
Poraba v letu 2013: 89.201,30 EUR
Predvidena sredstva za leti 2014 in 2015: 210.750,80 EUR
Vsebina projekta:
V okviru projekta bo podprt razvoj turistične ponudbe na eko-socialni kmetiji KORENIKA. V prvi
fazi projekta je načrtovana vzpostavitev zeliščnega vrta in zunanjega prostora za pogostitve
skupin obiskovalcev, v drugem delu pa preureditev obstoječega gospodarskega poslopja v
razstavno/delavniško/prodajni prostor. 12 oseb iz ranljivih ciljnih skupin, med drugim tudi
pripadniki romske skupnosti, se bodo v okviru usposabljanja izučilo za tradicionalna kmečka
opravila, kot so oranje, setev, žetev in mlačev. Organizirane bodo različne etnološke prireditve,
kjer bodo praktično prikazani tradicionalni običaji in obrti. 3 osebe iz ranljive ciljne skupine pa bo
tekom projekta zaposlenih za obdobje najmanj 18 mesecev.
2. Projekt »Razvoj socialnih tržnih produktov v agroživilstvu«
Trajanje projekta: 2012-2015
Poraba v letu 2013: 118.838,84 EUR
Predvidena sredstva za leti 2014 in 2015: 179.853,70 EUR
Vsebina projekta:
Prijavitelj namerava v okviru projekta pripraviti program usposabljanja in usposobiti 10 oseb iz
različnih ciljnih skupin(starejši od 50, mladi, invalidi, Romi, obsojenci) za opravljanje različnih
del na področju agroživilstva, predvsem priprave živil za trg in predelave živil (kot. npr. stiskanje
olj, predelava sokov, sušenje zelenjave) ter razviti vsaj 3 zdrava prehranska izdelka namenjena
potrošnikom. 3 osebam iz ranljivih ciljnih skupin bo po usposabljanju ponujena zaposlitev za
obdobje najmanj 18 mesecev. Do sedaj je upravičenec že končal z usposabljanji, med katerimi
sta bili tudi dve osebi pripadnici romske skupnosti. Od skupaj 3 zaposlenih oseb v dejavnosti
socialnega podjetništva je ena oseba pripadnica romske skupnosti.
3. Projekt »Romska gostilna- Romani kafenava«
Trajanje projekta: 2012-2015
Poraba v letu 2013: 44.677,72 EUR
Predvidena sredstva za leti 2014 in 2015: 240.975,10 EUR
Vsebina projekta:
Romska gostilna predstavlja pilotni projekt s katerim prijavitelj ne želi vzpostaviti zgolj vzorčni
primer Romske gostilne v Mariboru, vendar jo želi kot primer dobre prakse širiti na nacionalni
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ravni in tudi na Balkanu in v EU. Projekt Romske restavracije bo večdimenzionalen saj bo
vplival tako na ohranitev Romske kulture (umetnost, kulinarika, Romski stil okrasitve, jezik,…)
kot na motivacijo in vključevanje Romov v družbo in delovno okolje, na širjenje znanja med
Romi in na spodbujanje učenja med pripadniki Romske skupnosti. Prav tako bo pripomogel k
zmanjševanje predsodkov in stereotipov o Romih pri večinskem prebivalstvu ter povezal
lokalno skupnost ter spodbujal medetično sožitje in sobivanje. V okviru projekta se bo 20
Romov usposabljalo za poklic kuhar in natakar, 4 od njih pa bodo kasneje zaposleni za obdobje
najmanj 18 mesecev. Do sedaj je upravičenec zaključil s programom usposabljanj in je zaradi
izjemnega odziva med pripadniki romske skupnosti v usposabljanje vključil več oseb, kot jih je
prvotno načrtoval in sicer 23. Vse osebe so uspešno zaključile s programom usposabljanja.
Zaposlitve teh oseb so predvidene v letu 2014, ko bo Romska gostila tudi pričela obratovati.

ZDRAVJE
Pristojno ministrstvo informacij ni posredovalo.

KULTURA
Pregled vseh (so)financiranih kulturnih projektov v okviru posebnega programa
7
ministrstva za kulturo na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji (od začetka
posebnega programa do 2013)
•

2007

PRIJAVITELJ
Zveza Romov
Slovenije

NASLOV PROJEKTA
Drugačnost nas združuje
Predstavitev del romskih literarnih ustvarjalcev
Razstava likovnih del romskih in neromskih avtorjev z
romsko vsebino
Romano them – Romski svet
Dan Romov
Srečanje romskih folklornih skupin
Romski informativni center-Romic
Stroški dela kulturnega animatorja v letu 2007 (animacija
za vsa romska društva)
Srečanje romskih osnovnošolskih otrok s kulturno

ODOBRENO
V EUR
1.000,00
1.000,00
500,00
6.000,00
7.000,00
2.900,00
2.000,00
3.750,00
700,00

7

Posebni program ministrstva za romsko skupnost je namenjen romskim zvezam, društvom,
organizacijam in ustvarjalcem ter tudi tistim društvom in posameznikom, ki prispevajo k ohranjanju in
razvoju romske kulture. Posebni ukrepi vključujejo tudi financiranje preko javnega razpisa, pri katerem ne
bi smeli izključevati nikogar, ki želi prispevati k cilju. Previdnost, ki jo vsebuje posebni program, je zahteva
po posredovanju mnenja Sveta romske skupnosti in usklajevalni sestanek s Svetom (ki ju strokovna
služba izvede vsako leto, skladno z Zakonom o romski skupnosti). Torej se upoštevajo izražene potrebe
romske skupnosti. Ministrstvo pa je dolžno skrbeti tudi za javni interes ob tem, ko skrbi za potrebe manjšin.
Javni interes vključuje načelo enakih možnosti in skrb za integracijo. Vseeno se prednostno podpirajo
romski ustvarjalci in organizacije, saj je v javnem razpisu vključen temeljni kriterij, ki se glasi: prispevek k
ohranjanju in razvoju kulturne identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje
romske populacije), in omogoča, da romska društva oz. ustvarjalci lahko prejmejo več točk kot ostale
nevladne organizacije, vendar pa se pri tem upošteva, da k razvoju, promociji in integraciji romske
skupnosti ne prispevajo le romski, ampak tudi ne romski ustvarjalci. Javni razpis na področju romske
skupnosti bo tudi v prihodnje odprt za vse, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju romske kulture in h
kakovostni integraciji pripadnikov romske skupnosti v družbo (in seveda ustrezajo pogojem razpisa).
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vsebino
Večer romske kulture RD Zeleno vejš (brez izdaje
zgoščenke)
Gledališka predstava Rdeča kapica RD Zeleno vejš
Založništvo-izdaja
romskega
časopisa
Romano
Nevijpe/Romske novice RD Romani Union Murska
Sobota
Gledališka dejavnost RD Romani Union Murska Sobota
Dejavnost folklorne skupine RD Romani Union Murska
Sobota
Izdaja knjige z dramsko vsebino Romane sune/Romske
sanje RD Romani Union Murska Sobota
Večer romske glasbe RD Romani Union Murska Sobota
Izdaja zgoščenke z romskimi pravljicami in pripovedkami
RD Romani Union Murska Sobota
Izdaja knjige: Marlenina skrita omara RD Romani Union
Murska Sobota
Drugačnost s plesom in glasbo RD Pušča
Razstava slik RD Pušča
Financiranje folklorne skupine RD Pušča
Zbirka razstavljenih slik RD Pušča
Tradicionalno praznovanje romskih običajev RD
Romano pralipe
S kulturo do izobraževanja Romano pralipe
Literarno glasbeni večer RD Vešoro
Izdaja romsko-slovenskega in slovensko- romskega
slovarja RD Vešoro (sredstva za zagon projekta)
Nabava romskih ženskih noš RD Vešoro
Igrano dokumentarni film: Sa o Roma RD Cigani nekočRomi danes
Večer v spomin na velikega pesnika Franceta Prešerna
RD Cigani nekoč-Romi danes
Žepni slovarček »Gadjo vakere« RD Cigani nekoč-Romi
danes
Umetniško izobraževalni performansi »Ali veš kaj
delam?« RD Cigani nekoč-Romi danes
Raziskovanje romskih besed 3 RD Romano vozo
Večer romske poezije in plesa RD Romano vozo
Usposabljanje in delovanje animatorja za romsko kulturo
RD Romano vozo
Delovanje folklorne in pesniške skupine RD Romano
vozo
Romske pravljice in pesmi »Romane paramiče taj đija«
RD Romano vozo
Kreativni prsti v glini RD Veverica na veji
Folklorni festival RD Veverica na veji
Večer ob ognju z romskimi folklornimi skupinami RD Maj
Izdaja časopisa Romano glauso/Glas Romov RD Čapla
Prešernov dan/Pru Prešerniskro dij RD Čapla
10. obletnica Romskega društva Čapla
Po sledeh jutra RD Romano vozo (knjiga pesmi)
Romsko kulturno
Literarni natečaj: Jezik nas druži
društvo Rom Črnomelj Romska noč v Beli Krajini
Franc-Franc, podjetje
Priprava in izdaja knjige romskega ustvarjalca Jožeta
za promocijo kulture
Liviena Podedovane brazgotine

500,00
500,00
2.000,00

2.200,00
2.200,00
1.500,00
2.900,00
2.000,00
1.500,00
500,00
500,00
600,00
600,00
1.000,00
1.000,00
400,00
1.000,00
400,00
3.500,00
500,00
2.900,00
1.000,00
500,00
500,00
1.250,00
500,00
1.600,00
500,00
700,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
900,00
2.000,00
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Romsko društvo
Romano Pejtaušago
Kamenci
Romsko društvo
Amala

Romsko društvo
Zelenu dombu
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo Mesto

1.500,00
Romano phurt – Romski most
Mednarodni festivali
Izdaja knjige Otroci zapojte z nami 3
»Glasba skozi čas«-glasbene delavnice in poletni
seminarji in šole

3.000,00
3.900,00
1.000,00
963,00

Kulturni strici in violina
Delavnice, usposabljanja: SKUPA (za del Kulturnoustvarjalne delavnice Đilavamo i khelamo/Pojemo in
plešemo)
Prireditve: R.E.S.P.E.C.T (samo za dele: delavnica
mediacije, izdaja publikacije »Romi med pozitivno in
negativno diskriminacijo« in Večer kulturne raznolikosti)

SKUPAJ

1.500,00

1.500,00

ODOBRENO:
83.363,00
REALIZIRANO:
81.363,00

7 prijaviteljev, 55 projektov

Odobreno, a nerealizirano
PRIJAVITELJ
Zveza Romov Slovenije

NASLOV PROJEKTA
Brez meja RD Romano veseli
Program
Čhavora

•

Romskega

ODOBRENO V
EUR
1.000,00

društva

1.000,00

RAZLOG ZA
NEREALIZACIJO
Projekt ni bil
izveden.
Projekt ni bil
izveden.

2008

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov
Slovenije

Romske novice-Romano Nevijpe
Romano Them – Romski svet
Srečanje romskih folklornih skupin
Dan Romov
Drugačnost nas združuje
Romski informativni center - ROMIC
Predstavitev del romskih literarnih ustvarjalcev
Razstava likovnih del romskih in neromskih avtorjev z
romsko vsebino
Izdaja zgoščenke "Romske pravljice in pripovedke 3" RD
Romani Union
Gledališka dejavnost RD Romani Union
Dejavnosti folklorne skupine RD Romani Union
Večer romske glasbe RD Romani Union
Založništvo : izdaja romskega časopisa za otroke "MRI
NEVI MINIMULTI" RD Romani Union
Praznovanje 5. obletnice romskega društva Veverica na
veji s folklornim festivalom
Financiranje folklorne skupine RD Pušča

ODOBRENO
V EUR
2.000,00
realizirano 1.000,00
4.000,00
3.000,00
realizirano 2.980,50
5.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00
realizirano 105,86
500,00
1.000,00
2.000,00
realizirano 1.757,51
1.500,00
2.000,00
1.500,00
800,00
800,00
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Romsko društvo
Romano Pralipe

Društvo zaveznikov
mehkega pristanka
Romsko društvo Rom
Črnomelj
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela

Drugačnost s glasbo in plesom RD Pušča
Tabor otroške folklore in glasbe RD Pušča
Mednarodni festival ciganske glasbe in plesov RD Iskrive
zlate iskrice
Folklorna dejavnost RD Iskrive zlate iskrice
Romski zbornik RD Cigani nekoč Romi danes
Srečanje romskih folklornih skupin RD Cigani nekoč Romi
danes
Pravljica o Rdeči kapici RD Cigani nekoč Romi danes
Mothavama po romane – povejmo po romsko RD Cigani
nekoč Romi danes
Od Ciganov do Romov - javna prireditev RD Cigani nekoč
Romi danes
Srečanje romskih harmonikašev RD Maj
Folklorna dejavnost RD Čapla
Tradicionalni dnevi romske skupnosti Vanča vas – Borejci
RD Čapla
Pru Prešerniskro dij – Na Prešernov dan RD Čapla
Časopis Romanu glauso – Glas Romov RD Čapla
Izdaja Romsko-slovenskega in slovensko-romskega
slovarja RD Vešoro
Predstavitev slovarja RD Vešoro
Prireditev ob dnevu Romov RD Vešoro
Likovna delavnica za otroke RD Vešoro
Literarna delavnica za otroke RD Vešoro
Melauli reca – grda račka RD Zeleno vejš
Večer romske kulture RD Zeleno vejš
Izdaja Romsko-slovenskega in slovensko-romskega
slovarja RD Vešoro
Predstavitev slovarja RD Vešoro
Prireditev ob dnevu Romov RD Vešoro
Likovna delavnica za otroke RD Vešoro
Literarna delavnica za otroke RD Vešoro
Melauli reca – grda račka RD Zeleno vejš
Večer romske kulture RD Zeleno vejš
MEGA FESTIVAL – tradicionalni romski običaji
Občinski svetovni dan Romov
Izid romskega časopisa
Tradicionalno praznovanje romskih običajev
Likovna delavnica

1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
800,00
800,00
500,00
800,00
500,00
500,00
1.000,00
300,00
500,00
400,00
200,00
500,00
800,00
1.000,00
300,00
500,00
400,00
200,00
500,00
800,00
800,00
800,00
1.500,00
800,00
500,00
2.000,00

Prva dvojezična slikanica za romske otroke
Romska noč v Beli Krajini
Literarni natečaj : jezik nas druži
Romske karaoke v romščini
SKUPA (SKUPAJ)

1.000,00
800,00
500,00
1.500,00
1.000,00

R.E.S.P.E.C.T

Romsko društvo Amala Koncert skupine Amala ob svetovnem dnevu Romov v
Cankarjevem domu
Izdaja četrtega dela knjige "Otroci, zapojte z nami!"
(Chavalen, galiven amencar!) z dodatno zgoščenko s
posnetimi skladbami
Izdaja zgoščenke Amala z DVD-jem
Romsko društvo
Pesniška zbirka "Romane ćilja – Romske pesmi"

2.947,00
2.500,00

2.000,00
600,00
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Romano vozo

Prireditev ob Svetovnem dnevu Romov – Literarni večer
Razlike nas obogatijo
Jezikovna delavnica – "Raziskovanje romskih besed 4
Založniška dejavnost izdaja mladinske romske revije
"Črni kamen – Kalo bar"
Usposabljanje in delovanje animatorja za romsko kulturo
Založniška dejavnost- izdaja pesniške zbirke "Moja
pesem je moje zrcalo – Mungri čilji si mungro ogledalo"
Redno delovanje kulturne skupine: Pesniška in folklorna
skupina RD Romano vozo
Založniška dejavnost izdaja knjige "Romski jezik –
Romani čib"

ZULK - Združenje
ustvarjalnih ljudi na
področju kulture
Romsko društvo
Romano Pejtaušago –
Kamenci
FRANC-FRANC,
Podjetje za promocijo
kulture d.o.o.
Romsko kulturno in
turistično društvo
Pušča
Zavod Radio Študent
Društvo za razvoj
kulture in glasbenega
izobraževanja romske
populacije NEVO DI
SKUPAJ

600,00
500,00
600,00
1.500,00
600,00
500,00
700,00
1.400,00

Kulturna produkcija mladih Romov - Romani kulturno
čhavorani buti
"Mednarodni romski tabor Kamenci 2008": Razvijanje
ustvarjalnih potencialov romskih otrok in mladostnikov za
ohranjanje romskega kulturnega izročila in medkulturni
dialog

1.500,00

2.000,00

Jože Livijen: Zadimljeni spomini, zgodbe iz romskega
življenja
Revija Romane sune / romske sanje (Izdaja časopisa v
materinem jeziku in literarni natečaj)

500,00
800,00

Pušča nekoč in danes
Radijsko ustvarjanje Romov

2.500,00
4.000,00

Opus "NEVO DI"
ODOBRENO:
85.447,00
REALIZIRANO:
76.990,87

13 prijaviteljev, 72 projektov

Odobreno, a nerealizirano
PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov
Slovenije

Srečanje romskih osnovnošolskih otrok s
kulturno vsebino
Stroški dela kulturnega animatorja v letu
2008
Predstavitev del romskih literarnih
ustvarjalcev
Srečanje romskih folklornih skupin
Gledališka dejavnost RD Romani Union

Romsko društvo
Jagori
Romsko društvo
Roma
SKUPAJ

Romske novice-Romano Nevijpe
Folklora RD Jagori Črnomelj
Svetovni dan Romov
ROM – človek v plemenitem pomenu
besede
5 projektov nerealiziranih,
4 projekti samo delno

ODOBRENO V
EUR
500,00

NEREALIZIRAN
O V EUR
500,00

3.700,00

3.700,00

500,00

394,14

3.000,00
2.000,00

19,50
242,49

2.000,00
800,00
800,00
1.000,00

1.000,00
800,00
800,00
1.000,00

14.300,00

8.456,13
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•

2009

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

Drugačnost z glasbo in plesom
Tabor otroške folklore in glasbe
Občinski svetovni dan Romov
Pru Prešerniskrodij – Na Prešernov dan Romsko
društvo Čapla
Tradicionalni dnevi romske skupnosti Vanča vas Borejci
Likovna delavnica
Mega festival
Časopis Romano glaso – Glas Romov Romsko
društvo Čapla
Drugačnost nas združuje
Dan Romov 2009
Mednarodni festival romske glasbe in plesov
romskega društva Iskrive zlate iskrice
Romano Them – Romski svet

Kulturno umetniško
društvo LANGA
Romsko društvo Romano
Pejtaušago – Kamenci –
Romsko društvo Maj

700,00
300,00
750,00
1.200,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
800,00

Dejavnost folklorne skupine RD Romani Union

800,00

Izid romskega časopisa Romski glas
Folklorna dejavnost Romskega društva Čapla
Večer romske glasbe
Izdaja romskega časopisa za otroke MRI NEVI
MINIMULTI
Marlenina skrita omara 2
Koncert skupine Amala ob svetovnem dnevu Romov
v Cankarjevem domu in izdaja zgoščenke posnetka
koncerta
Izdaja petega dela knjige Otroci, zapojte z nami!
Prihodnost Anglunipe
Zaplešimo po romsko
Jaz sem Rom
Cigani nekoč Romi danes
Dolenjski romski časopis
Romske novice
Humanitarne akcije skupine
mobilnost v evropskem prostoru

Langa

doma

in

Stičišče- prezentacija romske kulturne ustvarjalnosti
in dediščine širši javnosti
Romska družina na robu revščine
Zakaj nas vidite drugače

1.000,00

1.500,00

Izdaja zgoščenke Romske pravljice in pripovedke 4

Romsko društvo
Anglunipe Romsko društvo Cigani
nekoč Romi danes

800,00

Folklorni festival društva Romov Pomlad – Ribnica

Izdaja romskega časopisa Romske novice – Romano
Nevijpe

Romsko društvo Amala

ODOBRENO
V EUR
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00

1.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
1.000,00

3.000,00
3.000,00
800,00
500,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00

683,00
3.000,00
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Romsko kulturno in
turistično društvo Pušča
Romsko društvo Romano
Drom
Romsko društvo
Romano vozo

Kulturno romsko društvo
Vešoro
Romsko društvo Roma
đan angle/Romi gredo
naprej
Agim Brizani
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo
Mesto
Založba GOGAZULK, združenje
ustvarjalnih ljudi na
področju kulture
Kulturno izobraževalno
društvo Kibla
SKUPAJ

Folklorna skupina Metuljčki
Romska kuhinja
Počitnice na Pušči
Odskoči
Dokumentarni film Stari običaji trebanjskih Romov
Založniška dejavnost - izdaja knjige Romski jezik II –
Romani čib II
Redno delovanje kulturne skupine: Pesniška in
folklorna skupina romskega društva Romano vozo
Prireditev ob svetovnem dnevu Romov Razlike nas
bogatijo
Jezikovna delavnica Raziskovanje romskih besed 5
Založniška dejavnost izdaja mladinske romske revije
Črni kamen-Kalo bar
Naših pet let
Izdaja CD z romsko glasbo
Integracijski program-obisk kulturnih prireditev
Kulturna prireditev RD Roma đan angle
Prvi mesec Romov
čhon/romski mesec
SKUPA

v

Sloveniji

–

Romano

800,00
2.000,00
500,00
1.000,00
2.500,00
500,00
500,00
600,00
600,00
400,00
500,00
1.200,00
350,00
500,00
5.000,00
2.500,00
1.000,00

R.E.S.P.E.C.T
3.000,00

Igramo se skupaj
Mednarodni festival romske glasbe MB-LJ

2.000,00
3.000,00

Kulturna produkcija mladih Romov

3.000,00

ROMfest 09

ODOBRENO:
87.583,00
REALIZIRANO:
81.283,00

17 prijaviteljev, 54 projektov

Odobreno, a nerealizirano
PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

ODOBRENO
V EUR

Društvo Romano kham

Spodbujamo romski jezik

2.000,00

Zveza Romov Slovenije

Izdaja pravljic v slovenskem in
romskem jeziku RD Zeleno vejš
Serdica
Predstavitev del romskih literarnih
ustvarjalcev
Razstava likovnih del romskih in
neromskih avtorjev z romsko vsebino
Tradicionalni folklorni festival RD
Veverica na veji
Korenine v večkulturnem prostoru in
multikulturno sožitje RD Veverica na

1.000,00

RAZLOG ZA
NEREALIZAC
IJO
Društvo je
prenehalo
delovati.
Projekti niso
bili izvedeni.

500,00
500,00
800,00
1.500,00
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SKUPAJ
•

veji
2 prijavitelja, 6 projektov

6.300,00

2010

PRIJAVITELJ

NASLOV
PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

Dan Romov 2010
Folklorna dejavnost RD Iskrive zlate iskrice
Kuzma
Mednarodni festival romske glasbe in plesov RD
Iskrive zlate iskrice Kuzma
Občinski svetovni dan Romov RD Romano
Pralipe Maribor
Tradicionalno praznovanje romskih običajev RD
Romano Pralipe Maribor
Romano haberi / Romski glas RD Romano
Pralipe Maribor
Tradicionalni dnevi RD Čapla Vanča vas Borejci
Pru Prešernisku dij/ Na Prešernov dan RD
Čapla Vanča vas Borejci
Časopis Romano glauso/Glas Romov
RD Čapla Vanča vas Borejci
Dejavnosti folklorne skupine RD Romano jilo
Lendava
Razstava zgodovinskih romskih slik RD Zeleno
vejš Serdica
Drugačnost z glasbo in plesom RD Pušča
3. Tabor otroške folklore in glasbe RD Pušča

Romsko kulturno in
turistično društvo Pušča
Romsko društvo

ODOBRENO V
EUR
5.000,00
700,00
1.100,00
950,00
900,00
1.000,00
800,00
800,00
750,00
500,00
700,00
600,00
900,00

Izdaja romskega časopisa Romano nevijpe/
Romske novice RD Romani Union Murska
Sobota
Izdaja knjige Marlenina skrita omara 3- RD
Romani Union Murska Sobota
Izdaja
zgoščenke
Romske
pravljice
in
pripovedke 5 - - RD Romani Union Murska
Sobota
Izdaja romskega časopisa za otroke Mri nevi
minimulti – RD Romani Union Murska Sobota
Gledališka dejavnost RD Romani Union Murska
Sobota
Dejavnost folklorne skupine RD Romani Union
Murska Sobota
20. obletnica delovanja RD Romani Union
Murska Sobota
Romski informativni center ROMIC
Romano them / Romski svet
Drugačnost nas združuje
Pušča in Metlika- Podajmo si roko

1.200,00
4.200,00
1.700,00
800,00

Romske oddaje Prihodnost na Radiu Študent

1.200,00

1.000,00

1.300,00
800,00

2.000,00
900,00
650,00
1.000,00
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Anglunipe

Romsko društvo Romano
vozo

Romsko društvo
Dobrovnik

Kulturno romsko društvo
Vešoro
Romsko društvo Amala

Romsko društvo Maj
Romsko društvo Cigani
nekoč Romi danes

Združenje forum romskih
svetnikov
Romsko društvo Romano
drom

Društvo za razvoj kulture
in glasbenega
izobraževanja Romov
Nevo di
Romano PejtaušagoRomsko društvo Kamenci
Orientalsko društvo NUR
-Romska sekcija
Agim Brizani
Mojca Rakipov
Damir Mazrek
Vesna Anđelković
DZMP- Društvo
zaveznikov mehkega
pristanka

Medkulturno učenje za romske in neromske
otroke –temeljni pojmi ter prevod in branje
pravljic
Redno delovanje folklorne in pesniške skupine
RD Romano vozo
Kulturna prireditev ob romskem prazniku Amaro
dive
Zbirka romskih besed-plemenska skupnost
Gurbeti
Izdaja mladinske romske revije Črni kamen IIIKalo bar III
Prireditev ob svetovnem dnevu Romov: Razlike
nas bogatijo
Jezikovna delavnica: Raziskovanje romskih
besed
Praznovanje 6.obletnice RD Dobrovnik s
folklornim festivalom
Korenine
v
večkulturnem
prostoru
in
multikulturno sožitje
Zajec s kratkimi ušesi, pravljice, publikacija
Prireditev Romski večer
Izdaja šestega dela knjige Otroci, zapojte z
nami! (Chavalen, gilaven amencar!)
Izdaja zgoščenke: Amala & Jackie Marshall
Osveščanje in boj proti predsodkom do Romov

2.000,00

400,00
350,00
900,00
600,00
500,00
600,00
400,00
500,00
1.500,00
600,00
3.000,00
1.500,00
1.400,00

Življenje Romov drugačno
Dolenjski romski časopis
Dokumentarni film: Me ne marajo, ker sem
Rom?
Spletna stran: www.romske novice.si
Romi praznovinen/ Romi praznujejo
Romano kultura – Romska kultura
Moj kraj to sem jaz-Država to sva jaz in ti

1.800,00
1.000,00
800,00

Zloženka Oba sva otroka
Dovolj velika kazen
Svetovni dan Romov
Kdo je kriv / Kon hilo krivo
Otroški romski pevski zbor Štefan Borovšak Didi
Pušča
Avdio posnetek, priloga h knjigi Otroške romske
pesmi Kali čhej
Romska enajsta šola kulture: Sikaf, so žaunes!/
Pokaži kaj znaš!
Romska glasbena skupina Romano Rat,
Ljubljana
Festival romske glasbe v Ljubljani 2010
Knjiga: Romi in ples
Kale Jaka / Črne oči
Jaz Neđmija
Skupa pu drom / Skupaj na poti

380,00
800,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00

1.700,00
2.400,00
600,00
2.600,00

1.200,00
3.000,00
900,00
3.700,00
900,00
800,00
500,00
1.000,00
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Kulturno društvo Mihajlo
Pupin
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo
Mesto
ZULK - Združenje
ustvarjalnih ljudi na
področju kulture
Založba Goga
Kulturno izobraževalno
društvo Kibla
SKUPAJ

Delavnica dramske igre

1.100,00

SKUPA / SKUPAJ
R.E.S.P.E.C.T.

1.200,00
2.000,00

Kulturna produkcija mladih Romov 2010

3.803,00

Igramo se skupaj
Čebelica in Čmrlj
ROMfest 2010-

1.700,00
1.000,00
1.200,00

24 prijaviteljev, 66 projektov

ODOBRENO:
87.583,00
REALIZIRANO:
86.783,00

Odobreno, a nerealizirano
PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

ODOBRENO V
EUR

RAZLOG ZA
NERALIZACIJO

Romsko društvo Rom
Črnomelj

Romska noč v Beli krajini
2010

800,00

Projekt ni bil
izveden.

•

2011

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

Knjiga: Romski simboli
Romano them – Romski svet
Izdaja
zgoščenke
Romske
pravljice
in
pripovedke 6
Poučevanje romskega jezika
Izdaja romskega časopisa za otroke Mri nevi
minimulti
Romski kulturni ustvarjalci
Marlenina skrita omara 4
Kurbami Bajram – tradicionalno praznovanje
romskih običajev
Romski informativni center ROMIC
Izdaja romskega časopisa Romano nevijpe –
romske novice
Večer romske glasbe
Pru Prešerniskru dij – Na prešernov dan
Časopis Romano glaso – glas Romov
Folklorna dejavnost RD Čapla
Drugačnost nas združuje
Dan Romov 2011
Dejavnost folklorne skupine RD Romani Union
Gledališka dejavnost RD Romani Union
Romski kulturni tabor
Delavnica za romske otroke

ODOBRENO V
EUR
2.800,00
4.300,00
750,00
1.100,00
1.500,00
950,00
1.200,00
900,00
1.250,00
1.050,00
1.050,00
950,00
900,00
750,00
600,00
4.600,00
650,00
1.100,00
1.750,00
1.000,00
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Romano Pejtaušago,
romsko društvo Kamenci
Romsko društvo Madara
Romsko kulturno društvo
Zelena dolina
Romsko društvo Romano
Drom
Romsko kulturno društvo
Pertoča
Romsko društvo
Dobrovnik
Romsko kulturno in
turistično društvo Pušča
Romsko društvo Pušča
Romsko društvo Amala

Romsko društvo Romano
Vozo

Romsko društvo Romano
Anglunipe – Bodočnost
Maribor
Romsko društvo
Anglunipe Ljubljana

Kulturno romsko društvo
Vešoro

Romano Haberi – Romski glas
Občinski Svetovni dan Romov
Tradicionalni dnevi romske skupnosti Vanča vas
- Borejci
Knjiga: Romski jezik – ključa za razumevanje
zgodovine in kulture Romov
Romska ženska
Raziskava romske populacije v Mariboru
Romska enajsta medkulturna šola Kamenci
2011: Sorotijme (Stičišče)
Mednarodna okrogla miza Romi včeraj, danes in
jutri
Romski ples
Svetovni dan Romov 2011
Predstavitev romskega društva Pertoča v širši
javnosti
Poletno ustvarjalno druženje in spoznavanje
otrok treh narodnosti ter spoznanje romske
kulinarike in običajev
Fotografska razstava Romi 21. stoletja

1.000,00
850,00
1.200,00
500,00
500,00
300,00
3.100,00
1.200,00
650,00
800,00
1.000,00
1.200,00

1.600,00

Tabor otroške folklore in glasbe
Drugačnost z glasbo in plesom
Izdaja sedmega dela knjige Otroci, zapojte z
nami! (Chavalen, gilaven amencar!)

1.000,00
1.050,00
1.500,00

Amala & Jackie Marshall II.
Prireditev ob Svetovnem dnevu Romov –
Razlike nas bogatijo
Izdaja mladinske romske revije Kalo bar – Črni
kamen
Vzpostavitev internetne strani društva

1.000,00
500,00

Kulturna prireditev ob romskem prazniku Amaro
dive
Jezikovna delavnica “Raziskovanje romskih
besed”
Redno delovanje folklorne in pesniške skupine
RD Romano Vozo
Partnerske vsebine festivala Romano Čhon in
romske glasbe
Kulturna produkcija mladih Romov

400,00

Romske slike – razstava grafik zagrebškega
romskega
umetnika
Kasuma
Cane
v
Slovenskem etnografskem muzeju
Približajmo in ohranimo romsko zgodovino,
kulturo in jezik v urbanem okolju
Romske oddaje Prihodnost na Radiu Študent
2011
Prireditev ob dnevu Romov
Prireditev: Naših osem let
Pesniška zbirka: Pomlad se prebuja
Izdaja zgoščenke Kadar spim, nisem sam

750,00
500,00

700,00
500,00
1.200,00
1.900,00
1.200,00

1.000,00
1.450,00
850,00
500,00
1.200,00
1.500,00
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Romsko društvo Maj

Romsko društvo Cigani
nekoč – Romi danes

Forum romskih svetnikov
Slovenije
Vesna Anđelković
Mazrek Damir
Rakipov Mojca
Kulturno prosvetno
športno društvo Vuk
Karadžić
Kulturno društvo Mihajlo
Pupin
Združenje ustvarjalnih
ljudi na področju kulture ZULK
Društvo zaveznikov
mehkega pristanka
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo
mesto
Center za mladinsko
kulturo
Založba Goga

Sončnica Vaneča, Zavod
za promocijo kult., izobr.
in inform. dejavnosti
Zavod Mariborski radio
Študent – Radio MARŠ
SKUPAJ

Izbrisani Romi v Kočevju
Josip Broz Tito mimo romskega naselja
Rog Baza 20
Spletna stran Romske novice.si
Dolenjski romski časopis: Glas Romov
Spoznajmo romske kulturnike
Romščina je svoj jezik
Biti Rom
Romski veseljak
Moj kraj to sem jaz – Država to sva jaz in ti

500,00
500,00
1.450,00
1.200,00
700,00
800,00
1.250,00
750,00
1.500,00
1.650,00

Bela romkinja
Studio Talija R+4S
Sunava o drom (Slišim pot)
Večer romskih plesov
Romska dobrodošlica

650,00
850,00
1.000,00
900,00
500,00

Gledališka delavnica

1.000,00

Export knowledge –Import art (Izvozimo znanje Uvozimo umetnost)

750,00

Festival romske kulture – Romano čhon/Romski
mesec
DVD s filmi mladih Romov

3.850,00

Skupa (Skupaj)

1.300,00

R.E.S.P.E.C.T.

1.700,00

Mavrica” Romani TV, “Mavrica” Romska TV

2.500,00

Dragotin Kette: Mravlji
Ristanc
Brikolaž
Sorotijme (Stičišče)

1.200,00
2.500,00
2.450,00
1.000,00

Radijska oddaja v romskem jeziku Romano Krlo

1.450,00

750,00

ODOBRENO:
100.000,00
REALIZIRANO:
96.400,00

29 prijaviteljev, 79 projektov

Odobreno, a nerealizirano
PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

Živ žav za romske otroke«

Romsko društvo
Ciganos’s

Promorom

ODOBRENO
V EUR
700,00

1.200,00

RAZLOG ZA
NEREALIZAC
IJO
projekt ni bil
izveden
projekt ni bil
izveden
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Romsko društvo Cigani
nekoč – Romi danes

O Romih na slovenskih šolah

Šulc Katja

Uglasbena romska poezija

SKUPAJ

4 projekti

•

1.200,00

500,00

3.600,00

projekt je bil
izveden,
vendar
zahtevek za
izplačilo
sredstev ni bil
poslan na
Ministrstvo za
kulturo
projekt ni bil
izveden
/

2012

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Zveza Romov Slovenije

Svetovni dan Romov 2012
Izdaja romskega časopisa Romano them –
Romski svet
Mednarodna konferenca na temo romska kultura,
jezik, identiteta, vključenost, zaščita in pravna
podlaga Romov v Evropi
Izdaja romskega časopisa za otroke Mri nevi
minimulti
Me tut dikhav, tu man dikhes? – Jaz tebe vidim, ti
mene vidiš?
Romski informacijski center ROMIC
Knjižica: Marlenina skrita omara 5 – Marlenakro
gurudo marimo 5
Izdaja romskega časopisa Romano nevijpe
romske novice
Tradicionalni dnevi romske skupnosti Vanča vas Borejci
Kulturni kamp za otroke
Pru Prešerniskru dij – Na Prešernov dan
Časopis Romano glaso
Romano haberi – Romski glas
Večer romske glasbe
Kulturna animacija
Svetovni dan romskega jezika
Izdaja zgoščenke: Romske pravljice in
pripovedke 7
Poučevanje romskega jezika
Občinski svetovni dan Romov
Romska ženska
Drugačnost nas združuje
Folklorna dejavnost Romskega društva Čapla
Romski folklorni ples nas združuje
Romske stopinje skozi čas - Romane stopinje
skozi časo: romska kultura v zvoku in sliki skozi
oči pripadnikov romske etnične skupnosti v
Občini Grosuplje

Romsko društvo Romi
gredo naprej (Roma
džan angle)

ODOBRENO V
EUR
4.100,00
3.440,00
2.258,00

1.300,00
1.200,00
1.200,00
1.050,00
980,00
950,00
900,00
900,00
850,00
800,00
800,00
750,00
700,00
700,00
680,00
1910,00
1.750,00
500,00
500,00
1700,00
2.558,00
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Romano Pejtaušago Romsko društvo
Kamenci
Medobčinsko romsko
društvo Primorske Mro
dada
Romsko društvo
Dobrovnik

»Sorotijme (Stičišče)« - 1. desetletka romske
enajste šole kulture Kamenci 2012

2.300,00

Spoznavanje in ohranitev romskega jezika,
identitete in kulture

2.008,00

Kulinarične posebnosti treh narodnosti, okrogla
miza ter predavanje o zdravi prehrani
Tradicionalni poletni tabor za otroke treh
narodnosti
Romsko društvo Amala Izdaja zgoščenke Imer Traja Brizani & Amala /
friends
Koncert skupine Brizani & Amala ob Svetovnem
dnevu Romov
Izdaja osmega dela knjige Otroci, zapojte z nami!
– Chavalen, gilaven amencar
Kulturno romsko
Rad te imam - zgoščenka z romsko glasbo
društvo Vešoro
Medobčinsko romsko
Plesna šola romskih plesov Mro dada
društvo Primorske Mro
dada
Romski informacijski
Romano Anglunipe / Romska prihodnost
center Anglunipe
Romsko kulturno,
turistično, športno
društvo Amari bas
Romsko kulturno in
turistično društvo
Pušča
Športno društvo
nogometnega kluba
Pušča
Romsko društvo Pušča
Romsko društvo
Romano drom
Romsko društvo
Romano veseli

Veselo leto 2012

Sodobna romska ženska (od depriviligizacije k
socialni vključenosti)
Pravljične ure – Romane paramisi
Romano glauso 2012
Izdaja in predstavitev zbornika ob 50. obletnici
delovanja Športnega društva nogometnega kluba
Pušča
5. tabor otroške folklore in glasbe
Drugačnost z glasbo in plesom
Svetovni dan Romov 2012

750,00
1.020,00
1.154,00
1.050,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00

1.000,00

900,00

1.910,00
850,00
940,00
900,00

850,00
840,00
800,00

Zapojmo in zaplešimo Romi
8. april – Svetovni dan Romov
Spoznajmo romsko – slovensko poezijo in prozo

750,00
1.108,00
1.058,00

Založniška dejavnost »Izdaja romske mladinske
revije Črni kamen - Kalo bar"

700

Jezikovna delavnica Raziskovanje romskih
besed
Prireditev ob Svetovnemu dnevu Romov
»Razlike nas bogatijo«
Prireditev ob romskemu prazniku »Amaro dive –
Đurđevdan«
Redno delovanje folklorne skupine Romskega
društva Romano Vozo
Ažuriranje internetne strani društva
Romsko kulturno
3. romska prireditev Romskega kulturnega
društvo Pertoča
društva Pertoča
Romsko društvo Cigani Dokumentarni film o dolenjskih Romih

650,00

Romsko društvo
Romano Vozo

400
380,00
350,00
200,00
700,00
700,00
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nekoč, Romi danes
Romsko društvo
Madara

Črni in umazani, a vedno veseli
Romano studio mobil – Premični romski muzej
Svetovni dan Romov v Ljubljani

650,00
900,00
400,00

Društvo Romani rat

Kulturna prireditev ob dnevu Romov
Projekt za delovanje kulturne skupine

650,00
600,00

Projekt izdelava kočevsko – romsko –
slovenskega slovarja
Praznovanje bajrama

350,00

Prvi romski folklorni festival

700,00

Maketa – migracije Romov in romskega plesnega
izročila iz Indije v Evropo
Sunava mo drom

800,00
1.170,00

»Vasiljica« gledališka predstava
Dramski studio »Bibi«
Knjižni dialog
Romska noč
Skupa (Skupaj)

850,00
750,00
500,00
1.100,00
1.000,00

R.E.S.P.E.C.T.

1.160,00

Romsko društvo
Romano Anglunipe –
bodočnost Maribora
Občinsko romsko
društvo Romano vodji
Mojca Rakipov
Damir Mazrek
Vesna Anđelković

Zavod Etnika
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo mesto
Kulturno izobraževalno
društvo Kibla
Znanstveno
raziskovalno združenje
za umetnost, kulturno –
izobraževalne
programe in
tehnologijo - EPEKA
Center za mladinsko
kulturo
Založba Goga

Združenje ustvarjalnih
ljudi na področju
kulture
Kulturno društvo
Mihajlo Pupin
Kulturno prosvetno
športno društvo Vuk
Karadžić
SKUPAJ

900,00

Romska abeceda

600,00

Alavari.si

600,00

Oblaki – mednacionalni multimedijski interaktivni
projekt otrok za otroke
Ristanc
Brikolaž
Dragotin Kette: Prijatelja
IV. festival romske kulture Romano čhon –
Romski mesec

500,00
2100,00
1.900,00
1.100,00
2.080,00

Gledališka delavnica 2012

800,00

Usposabljanje mentorjev za menedžment v
kulturi
Romska dobrodošlica 2012

900,00

34 prijaviteljev, 79 projektov

700,00
ODOBRENO:
91.454,00
REALIZIRANO:
83.604,00

Odobreno, a nerealizirano
PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

ODOBREN
O V EUR

VZROK ZA
NEREALIZACIJO
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Zveza Romov
Slovenije

Spoznajte našo kulturo, jezik in ples

300,00

Svetovni dan romskega jezika

750,00

Dan romske folklore namenjene
otrokom
Festival romske glasbe in popevke
2012
Romsko društvo
Slovensko romski slikovni slovar z
Romano Anglunipe – glasbeno predstavitvijo
bodočnost Maribora
Romsko društvo Maj Zakaj moramo biti drugačni?
Romsko društvo
Dobrovnik

Občinsko romsko
društvo Romano
vodji
Romsko društvo
Romano veseli
Društvo Romani rat
Združenje forum
romskih svetnikov
Zavod Mariborski
radio Študent –
Radio Marš
SKUPAJ
•

Izdaja trojezične kuharske knjižice:
Kulinarične posebnosti romske,
slovenske in madžarske kuhinje v
okolici Dobrovnika
Ekskurzija sožitja v Ljubljano

Podajmo si roko
Projekt izdelave nove spletne strani
Vas sožitja gre v svet – svet pride v
Vas sožitja
Radijsko izobraževanje romskih otrok

800,00
800,00
350,00

500,00
1.200,00

Pomanjkanje
finančnih sredstev
Zavrnitev zahtevka
zaradi nenamenske
porabe sredstev
Prijavitelj ni
posredoval zahtevka
Prijavitelj ni
posredoval zahtevka
Odstop od podpisa
pogodb
Prijavitelj ni
posredoval zahtevka
Prijavitelj ni
posredoval zahtevka

200,00

Prijavitelj ni
posredoval zahtevka

650,00

Prijavitelj ni
posredoval zahtevka
Prijavitelj ni
posredoval zahtevka
Prijavitelj ni
posredoval zahtevka
Prijavitelj ni
posredoval zahtevka

400,00
1.000,00
900,00

7.850,00

2013

PRIJAVITELJ
Zveza Romov Slovenije

NASLOV PROJEKTA (IZVAJALEC-ČE TO NI
PRIJAVITELJ)
Romska ženska (RD Romano Pralipe Maribor)
Občinski svetovni dan Romov (RD Romano Pralipe
Maribor)
Tradicionalno praznovanje romskih običajev- Kurbani
bajram (RD Romano Pralipe Maribor)
Drugačnost nas združuje (RD Romano Pralipe Maribor)

ODOBRENO V
EUR
700,00
1.100,00

Delavnica za romske otroke (RD Romano Pralipe
Maribor
Romano haberi - Romski glas RD Romano Pralipe
Maribor)
Romski kulturni ustvarjalci (RD Romano Pralipe
Maribor)

500,00

Kulturna animacija (RD Romano Pralipe Maribor)

650,00

650,00
650,00

650,00
400,00

Romi skozi zgodovino življenja (MRD Primorske Mro
dada)

1.300,00
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Zveza Romske skupnosti
Slovenije Umbrella Dežnik

Romsko kulturno,
turistično, športno
društvo Amari bas- Naša

Izdaja zgoščenke Romske pravljice in pripovedke 8 (RD
Romani Union Murska Sobota)

750,00

Izdaja romskega časopisa za otroke Mri nevi minimulti
(RD Romani Union Murska Sobota)

1.000,00

Festival romske glasbe (RD Romani Union Murska
Sobota)
Srečanje romskih folklornih skupin (RD Romani Union
Murska Sobota)

750,00

Izdaja romskega časopisa Romano nevijpe-Romske
novice (RD Romani Union Murska Sobota)

950,00

Romsko slovenski slovar v dialektih romskih skupin
Slovenije (RD Romani Union Murska Sobota)

1.900,00

Me tud dikhav, tu man dikhes? - Jaz tebe vidim, ti mene
vidiš? (RD Romani Union Murska Sobota)

1.650,00

Izdaja knjižice: Marlenina skrita omara 6 - Marlenakro
gurudo marimo 6 (RD Romani Union Murska Sobota)

1.000,00

Kulturna prireditev Svetovni dan Romov
Dnevi romske kulture v mesecu aprilu

2.750,00
900,00

Izdaja časopisa Romani them-Romski svet
Poučevanje romskega jezika- kulturna identiteta
Delovanje evropskega muzeja romske kulture in
zgodovine v Murski Soboti
Romski
informativni
centerROMIC-arhivsko
informativna dejavnost
Kulturna prireditev: Večer romske glasbe - Drugačnost
nas združuje
Svetovni dan romskega jezika
Mednarodna konferenca Romska kultura - medkulturni
dialog v evropskem prostoru (Evropska romska zveza)

3.300,00
700,00
1.500,00

550,00

1.100,00
1.100,00
950,00
800,00

Časopis Romano glaso - Glas Romov (RD Vanča vasBorejci)
Tradicionalni dnevi romske skupnosti Vanča vas Borejci (RD Vanča vas-Borejci)
Folklorna dejavnost RD Čapla (RD Vanča vas-Borejci)
Pru Prešerniskru - Na Prešernov dan- RD Čapla (RD
Vanča vas-Borejci)
Povabilo na tej / povabilo na čaj (Društvo upokojencev
Roma Pušča)
Center za druženje mladih Romov (ŠKD Romi Pušča)
Kuharska knjiga Kuhajmo skupaj

870,00
950,00
650,00
850,00
800,00
700,00
500,00

Literarni večer "Brez meja"

1.300,00

Jedi Romov nekoč in danes

300,00
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sreča Vanča vas

Romsko društvo Amala

Dan Romov

500,00

Osrednja tradicionalna prireditev Veselo leto 2013

420,00

Po Sloveniji

400,00

Izdaja 9. dela knjige Otroci zapojte z nami - Chavalen,
gilaven amencar

1.000,00

Zgoščenka: Imer Traja Brizani & Amala Diego Cortes
jr.- Španija
Koncert: Imer Traja & Amala ob svetovnem dnevu
Romov v Cankarjevem domu 9.4.2013
Romsko društvo Romano Prireditev ob romskem prazniku "Amaro diveVozo
Đurđevdan"
Jezikovna delavnica "Raziskovanje romskih besed"
Založniška dejavnost Izdaja romske mladinske revije
Črni kamen - Kalo bar
Redno delovanje folklorne skupine RD Romano vozo
Slikarsko fotografska razstava s kulturnim programom
ob svetovnem dnevu Romov
Kulturno društvo Vešoro Naših 10 let- prireditev
Prireditev ob dnevu Romov
Društvo Romski
Romski kulturni list (Romano lil)
informacijski in
Romske oddaje Romska prihodnost Romano anglunipe
znanstveno raziskovalni
Učimo se skupaj
center Anglunipe
Fotografska razstava "v vsakem od nas je nekaj Roma"
Romsko društvo Romano Svetovni dan Romov 2013
drom
Romsko društvo Pušča
Drugačnost z glasbo in plesom
6. Tabor otroške folklore in glasbe
Romsko društvo Cigani
Romski odmevi
nekoč, Romi danes
Drugačnost nas združuje

1.100,00
1.100,00
450,00
700,00
850,00
450,00
680,00
600,00
800,00
1.150,00
1.000,00
1.200,00
1.200,00
900,00
810,00
800,00
1.900,00
400,00
600,00
650,00

Romska zastava
Romi praznujejo
Romsko kulturno in
turistično društvo Pušča
Romsko društvo Romano
Veseli

Dokumentarni film Na drugi strani zrcala
Pogovarjajmo se o čustvih
Romske starodavne povesti
"Svetovni dan Romov 8. april"

Romano pejtaušago
"Medkulturni mozaiki Kamencev"
Romsko društvo Kamenci
Romsko društvo Jilo
Gledališko, plesno glasbena predstava Romsko srce, ki
zdravi rane
Društvo Romani Rat
Romsko društvo Madara
Romsko društvo Narcisa

Projekt Delovanje kulturne skupine 2013
Kulturna prireditev ob dnevu Romov
Romani art razstava - Razstava Romske umetnosti in
izdelkov romskega izročila

1.087,00
1.037,00
300,00
1.150,00
1.900,00
1.800,00
(realizirano:
1.796,31)
950,00
800,00
300,00

Ponatis, podnaslavljanje in distribucija dokumentarnega
filma Vas sožitja

400,00
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Romski akademski klub
Združenje Forum romskih
svetnikov
Katja Šulc
Vesna Anđelković

Damir Mazrek
Mojca Rakipov
Kulturni center Marija
Vera, zavod za kulturno
dejavnost
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo
mesto
Center za mladinsko
kulturo Kočevje
Založba Goga
Kulturno izobraževalno
društvo Kibla
FREKVENCA, socialnokulturno združenje
aktivnih in nemirnih
ETNIKA, Zavod za
umetnost in medkulturno
sodelovanje Maribor
SKUPAJ

"Me som kultura"
Slavnostna akademija ob 10. obletnici
romskega svetnika v republiki Sloveniji
Uglasbena romska poezija
Muzikal Romano horo, gledališka predstava
Literarni dialog
Gledališke delavnice 2013
Indradhanus (mavrica)
Romani art - Romska umetnost
Dramski studio Hatam
"Cigani letijo v nebo"
SKUPA (SKUPAJ)- program za večjo
vključenost romske skupnosti
R.E.S.P.E.C.T.
Iskrice, multimedijski projekt za otroke

1.000,00
900,00
700,00
1.000,00
850,00
500,00
550,00
600,00
socialno

1.100,00
1.000,00
1.450,00

Ristanc: novim dogodivščinam naproti
Brikolaž: Čudežne dežele
ROMfest 2013

2.100,00
2.000,00
2.000,00

Ustvarjamo skupaj

800,00

Dikh, kocka! (glej, kocka!)

850,00

30 prijaviteljev, 87 projektov

Odobreno, a nerealizirano
PRIJAVITELJ
NASLOV KULTURNEGA
PROJEKTA
(IZVAJALEC-ČE TO NI
PRIJAVITELJ)
Zveza Romov
Slovenije

Izdaja knjige Bežeči ježi 2 (MRD
Primorske Mro dada)

Romsko društvo
Dobrovnik

Tradicionalni poletni tabor za
otroke treh narodnosti iz socialno
šibkih družin
Dvojezični prevod pesmarice
otroških narodnih pesmi

Društvo Romani Rat

1.500,00
900,00

instituta

Društvo Romani Rat

Izdaja romskih pripovedk in pravljic

Zveza Romov
Slovenije

Promotor/animator medkulturnega
dialoga

ODOBRENO:
91.454,00
POGODBE:
89.754=98,14%
REALIZIRANO:
84.350,31

ODOBRENO
V EUR

RAZLOG ZA
NERALIZACIJO

1.000,00

Avtorici je odobreni
znesek prenizek, zato
odpoved od pogodbe
Prijavitelj ni podpisal
pogodbe

700,00

1.200,00

1.250,00

750,00

Avtor in zastopnik
društva sta odstopila od
realizacije projekta
Avtor in zastopnik
društva sta odstopila od
realizacije projekta
Prijavitelj ni izvedel
projekta.
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Romsko društvo Jilo

ZULK- Združenje
ustvarjalnih ljudi na
področju kulture
Kulturno Umetniško
društvo Zlati Zob

Gledališko, plesno glasbena
predstava Romsko srce, ki zdravi
rane
5. Festival romske kulture Romano
Čhon/Romski mesec
Gipsy night 3

SKUPAJ

1.800,00

Realizirano 1.796,31,
nerealizirano: 3,69

1.000,00

Prijavitelj ni izvedel
projekta zaradi finančnih
težav zavoda.

1.200,00

Prijavitelj ni izvedel
projekta zaradi
organizacijskih težav
zavoda.
Nerealizirano in nezafepano od
odobrenega 7.103,69=7,77%
Samo nezaFEPano: 1.700,00= 1,86%
In neralizirano samo od zafepanega:
5.403,69=6,02%

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin
na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega
socialnega sklada v letih 2008/2009
Prijavitelji, ki v svoje projekte vključujejo pripadnike romske skupnosti:
PRIJAVITELJ
NASLOV PROJEKTA
CILJNA
SKUPINA
Društvo
zaveznikov
mehkega
pristanka
»Misija
*S«
Društvo
za
trajnostni
razvoj
Pomurja

Romsko
Amala

društvo

ODOBRENO
(v EUR)

Vključevanje Romov v javno življenje preko
medijev

Pripadniki
romske
skupnosti

55.183,33

»Romano barvalijpe – Romsko bogastvo«
Usposabljanje članov romskega društva
»Romano pejtaušago« Kamenci za aktivno
partnerstvo v (krovnem) projektu Sveta
Evrope: »Cultural route of Roma Culture
and Heritage«
Glasbeno – kulturne delavnice za romske
polprofesionalne glasbenike

Pripadniki
romske
skupnosti

88.063,33

Pripadniki
romske
skupnosti

89.222,22

Prijavitelji, ki v svoje projekte vključujejo različne ciljne skupine, med njimi pa tudi
pripadnike romske skupnosti:
PRIJAVITELJ
NASLOV PROJEKTA
CILJNA SKUPINA
ODOBRENO
(v EUR)
Društvo
za Kultegracija
–
socialno Pripadniki romske
66.711,11
razvijanje
vključevanje
kultur
etničnih skupnosti;
prostovoljnega
skupin in romske skupnosti
Pripadniki različnih
dela Novo mesto
manjšinskih etničnih
skupin in priseljencev:
Albanci, Bošnjaki,
Hrvatje, Srbi
ZULK – Združenje Teorija in praksa: usposabljanje Pripadniki romske
57.150,52
ustvarjalnih
ljudi za menedžemnt v kulturi in skupnosti;
na
področju umetniških poklicih
Pripadniki različnih
kulture
manjšinskih etničnih
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Zavod Mariborski
Radio Študent –
Radio MARŠ

IDA – izobraževanje ranljivih
skupin
za
delo
na
avdiovizualnem področju

Zavod
Študent

Kul-media
–
usposabljanje
pripadnikov ranljivih družbenih
skupin na področju medijev,
kulture v medijih, kulturnih
dogodkov ter na različnih
področjih
kulturnega
menedžmenta

Radio

skupin in priseljencev:
Makedonci, Bošnjaki,
Hrvati, Srbi, Bosanci,
idr.
Pripadniki različnih
manjšinskih etničnih
skupin in priseljencev:
bosanska,
makedonska, albanska;
romska skupnost
Pripadniki romske
skupnosti;
Pripadniki različnih
manjšinskih etničnih
skupin in priseljencev v
Sloveniji;
Invalidi

83.166,67

81.111,11

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin
na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega
socialnega sklada v letih 2009/2010
Prijavitelji, ki v svoje projekte vključujejo pripadnike romske skupnosti:
PRIJAVITELJ
NASLOV PROJEKTA
CILJNA
SKUPINA

ODOBRENO
(v EUR)

Romsko kulturno
in turistično
društvo Pušča

Romski kulturno turistični animator

pripadniki
romske
skupnosti

49.610,00

Romsko društvo
Amala

Delavnice usposabljanja romskih
polprofesionalnih igralcev, plesalcev in
glasbenikov za ustvarjanje in izvedbo
gledališko – glasbeno – plesnih predstav ter
nadgradnjo romskega muzikala Stekleno
jabolko
Iskanje izvora romskih plesov –
usposabljanje plesnih pedagoginj in plesalk
v indijskih in španskih romskih plesih za
aktivno vključevanje mladih Romov v širšo
kulturno skupnost

pripadniki
romske
skupnosti

99.880,00

pripadniki
romske
skupnosti

63.630,56

Orientalsko
društvo NUR

Prijavitelja, ki v svoja projekta vključujeta različne ciljne skupine, med njimi pa tudi
pripadnike romske skupnosti:
PRIJAVITELJ
NASLOV PROJEKTA
CILJNA SKUPINA
ODOBRENO
(v EUR)
Kulturnoizobraževalni zavod
Averroes Ljubljana

Umetnost multikulturnosti –
usposabljanje pripadnikov
manjšinskih skupnosti na
področju filma in fotografije

pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki različnih
manjšinskih etničnih
skupin in
priseljencev:
Albanci, Bošnjaki,
Turki, manjšine in
priseljenci islamske

73.304,00
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Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo mesto

Živeti skupaj – socialno
vključevanje kultur etničnih
skupin in romske skupnosti

vere
pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki različnih
manjšinskih etničnih
skupin in
priseljencev:
Albanci, Bošnjaki,
Hrvatje, Srbi,
Makedonci

99.858,00

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin
na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega
socialnega sklada v letih 2010/2011
Prijavitelji, ki v svoje projekte vključujejo pripadnike romske skupnosti:
PRIJAVITELJ
NASLOV PROJEKTA
CILJNA
SKUPINA
»MISIJA *S«
Društvo za trajnostni
razvoj Pomurja
MOZAIK – društvo
za socialno
vključenost
Društvo zaveznikov
mehkega pristanka
Romsko kulturno in
turistično društvo
PUŠČA
Romsko društvo
AMALA

Zavod Radio
Študent

»PHURI DEJ«
Romske ženske – ambasadorke romske
kulture in dediščine
VAS SOŽITJA – usposabljanje za dela
na področju odkrivanja, ohranjanja in
kreativne uporabe romske kulturne
dediščine v naselju Pušča
Vključevanje Romov v javno življenje
preko kulture
Promotor romske kulinarike

Delavnice usposabljanja romskih
polprofesionalnih glasbenikov s
poudarkom na klasični glasbi in kulturi za
izvedbo koncerta s simfoničnim
orkestrom
ROKA – Romska kultura in
administracija

ODOBRENO
(v EUR)

pripadniki
romske
skupnosti
pripadniki
romske
skupnosti

94.614,36

pripadniki
romske
skupnosti
pripadniki
romske
skupnosti
pripadniki
romske
skupnosti

86.484,28

pripadniki
romske
skupnosti

99.995,95

61.115,00

91.539,80

84.987,80

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin
na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega
socialnega sklada v letih 2011/2012
Prijavitelja, ki v svoja projekta vključujeta pripadnike romske skupnosti:
PRIJAVITELJ
NASLOV PROJEKTA
CILJNA
SKUPINA
Društvo
zaveznikov
mehkega
pristanka
Romsko društvo

ODOBRENO
(v EUR)

Promotorji medkulturnega dialoga

pripadniki
romske
skupnosti

99.356,95

Delavnice usposabljanja romskih

pripadniki

98.805,00
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AMALA

polprofesionalnih glasbenikov s poudarkom
na prepletanju romske in operne glasbe in
kulture kot ustvarjalni sintezi za izvedbo
koncerta s komornim orkestrom

romske
skupnosti

Prijavitelji, ki v svoje projekte vključujejo različne ciljne skupine, med njimi pa tudi
pripadnike romske skupnosti:
PRIJAVITELJ
NASLOV PROJEKTA
CILJNA SKUPINA
ODOBRENO
(v EUR)
Društvo za
razvijanje
prostovoljnega dela
Novo mesto

Kulti-praktik: usposabljanje
pripadnikov etničnih skupin in
romske skupnosti za izvedbo
kulturnih dogodkov in za
promocijo lastne kulture

pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki različnih
manjšinskih etničnih
skupin in priseljencev:
Albanci, Srbi,
Bošnjaki, Hrvatje,
Makedonci

99.851,00

FREKVENCA,
socialno-kulturno
združenje nemirnih
in aktivnih

Usposabljanje pripadnikov
romske skupnosti na področju
jezika in vodenja kulturnih
projektov

67.635,10

Kulturno društvo
Pripovedovalski
variete

Zgodbobralci, zgodboznalci:
celoletno izobraževanje na
področju sodobnega
pripovedovanja in sorodnih
aktivnosti za dijake zavoda
Cirius in predstavnike romske
skupnosti
Oko vidi drugače - mi vidimo
enako/jagh dikhela so amen
naštite dikha, amensa šajte
dikha jekh

pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki različnih
manjšinskih etničnih
skupin in priseljencev:
Hrvati, Bošnjaki
pripadniki romske
skupnosti, invalidi

Romsko društvo
Anglunipe –
bodočnost, Ljubljana

pripadniki romske
skupnosti, invalidi

96.590,21

92.951,75

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin
na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega
socialnega sklada v letih 2013/2014
Prijavitelja, ki v svoja projekta vključujeta pripadnike romske skupnosti:
PRIJAVITELJ
NASLOV PROJEKTA
CILJNA
SKUPINA
"MISIJA *S" Društvo
za trajnostni razvoj
Pomurja

DRUŠTVO TERNE
ROMA - MLADI
ROMI

»Kamenci z okusom…«:
Spodbujanje ustvarjalnosti romskih
žensk
— kot dialoškega polja za
vzpostavljanje medkulturnega dialoga
in postopne socio-ekonomske
emancipacije romskih žensk
ZAPOLNIMO PROSTI ČAS NA
KREATIVEN NAČIN "ROMSKA
MODA"

ODOBRENO
(v EUR)

pripadniki
romske
skupnosti

155.973,03

pripadniki
romske
skupnosti

109.300,41
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Prijavitelji, ki v svoje projekte vključujejo različne ciljne skupine, med njimi pa tudi
pripadnike romske skupnosti:
PRIJAVITELJ
NASLOV PROJEKTA
CILJNA SKUPINA
ODOBRENO
(v EUR)
BOŠNJAŠKA
KULTURNA ZVEZA
SLOVENIJE

MESTO KULTUR –
USPOSABLJANJE
PRIPADNIKOV
RANLJIVIH SKUPIN NA
PODROČJU VIDEO
PRODUKCIJE IN
KREATIVNEGA
KULTURNEGA
TURIZMA V SLOVENIJI

DRUŠTVO
BOSANSKOHERCEGOVSKEGA
IN SLOVENSKEGA
PRIJATELJSTVA
LJILJAN

ŠKLJOC IN BOC:
USPOSABLJANJE NA
PODROČJU
FOTOGRAFIJE IN
MODNEGA
OBLIKOVANJA IZ
RECIKLIRANIH
MATERIALOV

EN-KNAP ZAVOD ZA
ORGANIZACIJO IN
IZVEDBO
KULTURNIH
PRIREDITEV

GLEDALIŠČE MENE
IŠČE: RAZISKUJEM IN
OBLIKUJEM ZVOK,
SVETLOBO, ODER IN
VIDEO

pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki narodnih
skupnosti, opredeljenih v
Deklaraciji Republike
Slovenije o položaju
narodnih skupnosti
pripadnikov narodov
nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji: Albanci, Bošnjaki,
Črnogorci, Hrvati,
Makedonci in Srbi;
pripadniki različnih
manjšinskih etničnih skupin
in priseljencev: druge
priseljenske skupnosti
pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki narodnih
skupnosti, opredeljenih v
Deklaraciji Republike
Slovenije o položaju
narodnih skupnosti
pripadnikov narodov
nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji: Bošnjaki,
Črnogorci, Srbi, Makedonci,
Albanci in Hrvati;
pripadniki različnih
manjšinskih etničnih skupin
in priseljencev: druge
priseljenske skupnosti in
državljani tretjih držav
pripadniki madžarske
narodne skupnosti;
pripadniki italijanske
narodne skupnosti;
pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki narodnih
skupnosti, opredeljenih v
Deklaraciji Republike
Slovenije o položaju
narodnih skupnosti
pripadnikov narodov
nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji: Albanci, Bošnjaki,
Črnogorci, Hrvati,
Makedonci in Srbi;
pripadniki različnih
manjšinskih etničnih skupin

179.899,37

178.271,68

140.648,05
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SRBSKI KULTURNI
CENTER DANILO KIŠ

GOSTOLJUBNOST
KULTURE, KULTURA
GOSTOLJUBNOSTI

KULTURNO
DRUŠTVO
PRIPOVEDOVALSKI
VARIETE

MREŽA KULTURNIH
ANIMATORJEV ZA
OTROKE MED ROMI
IN PRIPADNIKI
DRUGIH
NARODNOSTI

DRUŠTVO
ZAVEZNIKOV
MEHKEGA
PRISTANKA

NAJ SE VIDI

in priseljencev: pripadniki
bošnjaške, srbske,
makedonske, hrvaške,
madžarske, avstrijske in
črnogorske manjšinske
skupnosti ter drugih
priseljencev
pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki narodnih
skupnosti, opredeljenih v
Deklaraciji Republike
Slovenije o položaju
narodnih skupnosti
pripadnikov narodov
nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji: srbske, hrvaške,
bošnjaške, črnogorske,
makedonske, albanske;
pripadniki različnih
manjšinskih etničnih skupin
in priseljencev: afriški
priseljenci, priseljenci iz
nekdanje SSSR države,
arabski priseljenci,
priseljenci iz EU držav,
ZDA, Kanada
pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki narodnih
skupnosti, opredeljenih v
Deklaraciji Republike
Slovenije o položaju
narodnih skupnosti
pripadnikov narodov
nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji: vsi
pripadniki romske
skupnosti;
pripadniki narodnih
skupnosti, opredeljenih v
Deklaraciji Republike
Slovenije o položaju
narodnih skupnosti
pripadnikov narodov
nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji: Hrvati, Srbi,
Bošnjaki, Makedonci ... ;
pripadniki različnih
manjšinskih etničnih skupin
in priseljencev:Libanonci,
Belorusi ...

134.753,45

179.975,00

143.093,29
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Integracijski program romske skupnosti v letih 2008 – 2012:
prijavitelj/izvedba

naslov

znesek
EUR

v

Romsko društvo Romano
Pralipe

Nakup tradicionalnih ženskih in moških
narodnih noš

4.500,00

Romsko društvo Amala

Studijski album I. T. Brizani @Peter
Erskin

700,00

Romsko društvo Amala

Djelem, djelem (mjuzikal)

2.000,00

Romsko društvo Amala

Sofinanciranje rezidenčnega gostovanja
v Španiji
Izdaja zgoščenke

1.000,00

leto 2008

leto 2009

leto 2010

Romsko društvo Amala

1.500,00

leto 2011
Romsko društvo Amala

Studio
Vrtinec,
videoprodukcija d.o.o.

Glasbeno založništvo (izdaje na nosilcih
zvoka in notne izdaje) Brizani & Jackie
Marshal
Igrano-dokumentarni film Merimase

1.500,00

80.000,00

leto 2012
izveden v Slovenskem
etnografskem muzeju
izveden v Ljudski knjižnici
Metlika
Romsko društvo Amala
Imerju Traji Brizaniju

Romski mesec kulture
/
Romi, povabljeni v knjižnico
Suita romani II
delovna
štipendija
ustvarjalcu

1.000,00

romskemu

1.000,00
12.500,00

SOCIALNO VARSTVO
Leto 2007:
Izvajalec

Naziv programa

1.

Pomoč Romom

2.
3.

Območno združenje Rdečega križa
Kočevje
Območno združenje Rdečega križa
Ribnica
Društvo varnega zavetja Kočevje

SKUPAJ:

Višina
sofinanciranja
v EUR
660,00

Socializacija Romov

660,00

Romska skupnost skozi
socialno zibelko društva
Varnega zavetja Kočevje

660,00

1.980,00
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Leto 2008:
Izvajalec

Naziv programa

1.

Socializacija Romov

2.

3.

Območno združenje Rdečega križa
Ribnica
Center za socialno delo Grosuplje

TIKNO THEM - MALI SVET
Ustvarjanje pogojev za
izenačevanje možnosti do
izobraževanja romskih otrok
Pomoč Romom

Območno združenje Rdečega križa
Kočevje
SKUPAJ:

2.

3.
4.
5.

Naziv programa

Območno združenje Rdečega križa
Novo mesto
Rdeči križ Slovenije Območno združenje
Krško
Območno združenje Rdečega križa
Ribnica
Območno združenje Rdečega križa
Kočevje
Center za socialno delo Grosuplje

6.

Društvo za samopomoč in spodbujanje
ustvarjalnosti Log-um

7.

Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto
SKUPAJ:

Leto 2010:
Izvajalec

1.

2.

Center za socialno delo Grosuplje

Območno združenje Rdečega
križa Krško

1.440,00

1.192,00
3.310,00

Leto 2009:
Izvajalec

1.

Višina
sofinanciranja
v EUR
678,00

Pomoč romskemu
prebivalstvu
Smo, ker nas potrebujejo zmanjševanje socialne
izključenosti Romov
Socializacija Romov

Višina
sofinanciranja
v EUR
1.360,00
680,00

1.000,00

Pomoč Romom

1.360,00

TIKNO THEM - MALI SVET
Ustvarjanje pogojev za
izenačevanje možnosti do
izobraževanja
Spodbujanje družbene,
čustvene in spoznavne
zrelosti romskih otrok v
osnovni šoli
Skupa (Skupaj)

2.500,00

2.500,00

22.920,01
32.320,01

Naziv programa

TIKNO THEM - MALI SVET
Ustvarjanje pogojev za
izenačevanje možnosti do
izobraževanja romskih otrok
Smo, ker nas potrebujejo zmanjševanje socialne

Višina
sofinanciranja
v EUR
2.500,00

680,00
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3.

4.

5.

6.

7.

LOG-UM

Območno združenje Rdečega
križa Kočevje

izključenosti Romov
Spodbujanje družbene, čustvene
in spoznavne zrelosti romskih
otrok v osnovni šoli
Pomoč Romom

2.550,00

1.360,00

Območno združenje Rdečega
križa Novo mesto

Postaje RK v romskih naseljih

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto

Skupa (Skupaj)

Center za socialno delo Trebnje

Dnevni center "Kher šu beši"

780,00

21.253,11

15.939,84
SKUPAJ:
Leto 2011:
Izvajalec

1. Območno združenje
križa Krško

45.062,95

Višina
sofinanciranja
v EUR
Rdečega Smo ker nas
potrebujejo 1.500,00
zmanjševanje socialne izključenosti
Romov
Rdečega Pomoč in svetovanje romskim
1.500,00
družinam in posameznikom
Rdečega Pomoč Romom
1.360,00

2. Območno združenje
križa Novo mesto
3. Območno združenje
križa Kočevje
4. Območno združenje Rdečega
križa Ribnica
5. Društvo Romi gredo naprej-Roma
džan angle Grosuplje
6. Društvo
za
razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto
7. Društvo LOG-UM

8. Center za socialno delo Trebnje

Naziv programa

Socializacija Romov
Podpora Romom pri socialnem
vključevanju
SKUPA
(SKUPAJ)-Socialna
integracija Romov
Spodbujanje družbene, čustvene in
spoznavne zrelosti romskih otrok v
osnovni šoli
Dnevni center Kher šu beši

9. Društvo za izobraževanje in Z roko v roki
povezovanje otrok ali Društvo
Mozaik-društvo otrok
SKUPAJ
(9 programov)
Leto 2012:
Izvajalec

1.

Društvo LOG-UM iz Ljubljane

Naziv programa

Spodbujanje družbene, čustvene in
spoznavne zrelosti romskih otrok v

1.200,00
11.850,69
28.020,95
2.500,00

38.210,39
6.368,40

92.510,43

Višina
sofinanciranja
v EUR
2.400,00
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osnovni šoli
2.

Center za socialno delo Trebnje

Dnevni center Kher šu beši

SKUPAJ:

38.308,26*
40.708,26

Opomba *: pogodbena vrednost je znašala 40.971,40 EUR, a je bila zaradi rebelansa državnega proračuna znižana.
2012

Leto 2013:
Izvajalec

Naziv programa

1.

Dnevni center za Romske otroke

2.

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto
(petletni program za obdobje
2013 – 2017)
Center za socialno delo Trebnje
(enoletni program)
SKUPAJ:

Dnevni center Kher šu beši

Višina
sofinanciranja
v EUR
43.955,47
(letna višina
sofinanciranja)
25.269,14
69.224,61

DRUŽINA
LETO 2007
Ni bilo sofinanciranega programa z vsebino za ciljno romsko skupino.
LETO 2008
1. "Misija *S"-Društvo za trajnostni razvoj Pomurja, Gajska ulica 20, 9233 Odranci,
Program: »"Stičišče"- Svetovalnica za romsko populacijo«, 6.297 EUR,
2. Prekmurski raziskovalno - izobraževalni zavod Murska Sobota, Čopova 28, 9000
Murska Sobota,Program: »Razvijanje samopodobe romskih otrok«, 3.962 EUR,
3. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ul. 30, 8000 Novo
mesto, Program: »Šola za romske starše«, 1.992 EUR,
4. LOG-UM, Slovenska 9a, 1000 Ljubljana, Program: »Osebnostna rast romskih otrok s
poudarkom na razvoju njihove pozitivne samopodobe«, 5.064 EUR.
LETO 2009
1. "MISIJA *S" - Društvo za trajnostni razvoj Pomurja, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava;
Program: Rosice:"Drom" (Romski svetovalni in informacijski center), 2.649,00 EUR.
2. Zdravo življenje Zavod za svetovanje, osebnostni razvoj, izobraževanje in rekreacijo,
Ciril Metodova 19, 9000 Murska Sobota; Program: Družinski center Vanča vas v funkciji
izboljšanja kakovosti družinskega življenja s povdarkom na izboljšanju družinske komunikacije
ter na dvigu samopodobe romskih otrok, 3.144,00 EUR.
LETO 2010
1. Društvo zaveznikov mehkega pristanka, C. 4. Julija 58, 8270 Krško; Program: Romski
družinski center – Keramo korako skupa", 9.804,00 EUR.
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2. Zdravo življenje Zavod za svetovanje, osebnostni razvoj, izobraževanje in rekreacijo,
Ciril Metodova 19, 9000 Murska Sobota; Program: Dvig kakovosti družinskega življenja v
romskem naselju Vanča vas v funkciji izboljšanja družinske komunikacije ter dvig samopodobe
romskih otrok, 5.000,00 EUR. (V letu 2010 je bil program le delno sofinanciran, ker izvajalec ni
predložil končnega poročila).
LETO 2011
1. Društvo zaveznikov mehkega pristanka, C. 4. Julija 58, 8270 Krško; Program: Romski
družinski center – Keramo korako skupa", 9.804,00 EUR.
2. Zdravo življenje Zavod za svetovanje, osebnostni razvoj, izobraževanje in rekreacijo,
Ciril Metodova 19, 9000 Murska Sobota; Program: Dvig kakovosti družinskega življenja v
romskem naselju Vanča vas v funkciji izboljšanja družinske komunikacije ter dvig samopodobe
romskih otrok, 10.000,00 EUR.
LETO 2012
Ni bilo sofinanciranega programa z vsebino za ciljno romsko skupino.
LETO 2013
V letu 2013 zaradi pomanjkanja sredstev ni bil objavljen javni razpis: »Programi v podporo
družini«, tekle so le dveletne pogodbe, ki so bile sklenjene v letu 2012, med katerimi pa ni bil
noben program s predmetno ciljno populacijo.

OSTALA PODROČJA
URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE
Urad Vlade RS za komuniciranje na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij o slovenskem vključevanju in
članstvu v Evropski uniji sofinanciral tako projekte romskih društev, kot tudi projekte, ki so bili
delno ali pa v celoti namenjeni Romom, izvajale pa so jih različne NVO (pogosto so pri izvedbi
aktivnosti sodelovala tudi romska društva).

2007

2007

2007

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo zaveznikov mehkega
pristanka Krško
Društvo Gibanje za mladino

2008

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto

2008

Društvo zaveznikov mehkega
pristanka Krško

Evro – moj novi denar*
- romska radijska oddaja Korako
angle
Živeti skupaj*
- prireditev ob svetovnem dnevu
Romov
- izdaja knjižice Romi – med
pozitivno in negativno diskriminacijo
Romano Sužipe
Mladi v Pomurju, regiji enakosti in
sožitja
Zdravilo za stereotipe*
- okrogla miza
- medkulturni večer, kjer je
sodelovalo tudi Romsko društvo
Romano veseli Novo mesto
TUJE?*
- video delavnica v romskem naselju
Kerinov grm, na kateri je nastal
nagrajen film Martine Hudorovič
Babica pripoveduje

3.500 EUR

2.500 EUR

1.200 EUR
1.000 EUR

2.000 EUR

1.800 EUR
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2009

2009

2009

2009

2009

2009
2009

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo zaveznikov mehkega
pristanka Krško

Društvo Vseživljenjsko učenje
(DVŽU)

Zveza Romov Slovenije

Zveza tabornikov Slovenije,
nacionalna skavtska organizacija
ZULK - Združenje ustvarjalnih
ljudi na področju kulture
RKTD Pušča – Romsko kulturno
in turistično društvo Pušča

Veselo dive
- okrogla miza z romskimi gosti za
dijake »Sprejemamo različnosti«
- natečaj za najboljši slogan/spot na
temo »Zdaj pa nekaj lepega o
Romih« in predvajanje izdelanih
spotov na Studiu D
- Veselo dive – prireditev ob 8. aprilu,
svetovnem dnevu Romov
- mediacija za prebivalce romskega
naselja Žabjak-Brezje in njegove
večinske sosede
- »Product placement« na različnih
javnih prireditvah
- promocija vsebin kampanje Dosta
- promocijska razglednica, ki so jo
delili na različnih javnih dogodkih
(1000 izvodov).
V prvem planu
Kratki dokumentarni filmi o življenju
Romov, izdali DVD, na katerem je 11
filmov, avtorji večine so mladi Romi
Veselo srce
- dejavnosti romskih družin in otrok,
ki živijo na področju Dolenjske in
Bele krajine so predstavili širši lokalni
in regionalni skupnosti
Osveščanje in boj proti
predsodkom do Romov
Pripravili so 6 oddaj Šunen le
Romen-Prisluhnite Romom, ki so
trajale 25 minut.
Taborniki med Romi in Romi na
zletu
- delavnice o romski problematiki z
udeležbo mladih Romov
Mesec romske kulture-romski
mesec- Romano Čhon
Romi v sliki in besedi »Pušča
nekoč in danes«

5.000 EUR

4. 000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

3.000 EUR

3.000 EUR
2.000,00 EUR

POLICIJA
Policija se je na področju socialnega vključevanja Romov v obdobju 2000 do 2013 v preteklosti
odzvala (2004) z dvema projektoma, in sicer s projektom »ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
LJUDI IN PREMOŽENJA NA OBMOČJIH Z VEČETNIČNIMI SKUPNOSTMI« in projektom
Policijske akademije Generalne policijske uprave »USPOSABLJANJE POLICISTOV ZA DELO
V VEČETNIČNI DRUŽBI«. Posamezne vsebine s področja policijskega dela v multikulturni
skupnosti in varovanja človekovih pravic in svoboščin se aktualizirano vključujejo v osnovni in
višji program izobraževalni program Srednje in Višje policijske šole v Policijski akademiji.
Od leta 2003 se policiste usposablja po programu Usposabljanje za prepoznavanje in
obvladovanje stereotipov v večetnični družbi, št. 262-11-150-101/04-2, z dne 25. 5. 2004. Glede
na aktualne razmere se je sprva namenilo največ pozornosti romskim skupnostim.
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Namen usposabljanja je spoznavanje kulture ter zgodovine Romov in romskih skupnosti na
slovenskem območju, s čimer se spodbuja zavedanje o drugačnosti in povečuje sprejemanje
drugačnosti v novih družbenih razmerah ter išče primerne in usklajene oblike delovanja
policistov z drugimi populacijami na njihovem konkretnem delovnem področju. Na usposabljanju
sodelujejo tudi pripadniki teh skupnosti, prihaja torej do soočenja. Na podlagi evalvacij
usposabljanj se ugotavlja, da so policisti zelo zadovoljni z usposabljanjem, še posebno pa zelo
pozitivno ocenjujejo delo v interaktivnih delavnicah ob prisotnosti predstavnikov drugih etničnih
skupnosti.
Leta 2007 se je za policiste začelo izvajati enodnevni program Boj proti diskriminaciji. Leta 2009
pa je bil na podlagi evalvacij obeh programov oblikovan dvodnevni program Zavedanje
stereotipov, obvladovanje predsodkov ter preprečevanje diskriminacije v multikulturni skupnosti.
a) Usposabljanja in izpopolnjevanja:
− v letu 2003 so bila poskusno izvedena 3 usposabljanja na območju Policijske uprave
Murska Sobota (69 policistov),
− v letu 2004 sta bili izvedeni 2 usposabljanji na območju Policijske uprave Novo mesto (52
policistov),
− v letu 2005 je bilo izvedenih 7 usposabljanj na območju Policijske uprave Krško in Ljubljana
(129 policistov),
− v letu 2006 je bilo izvedenih 11 usposabljanj za policiste na območju Policijskih uprav Novo
mesto, Ljubljana, Maribor in Kranj (200 policistov),
− v letu 2007 v okviru usposabljanja pomočnikov komandirjev s področja organizacije in
vodenja izvajanja splošnih policijskih nalog je bilo izvedeno po 4 ure vsebin o delu v
večetnični skupnosti (80 pomočnikov komandirjev) in 10 izvedb programov za policiste
(143),
− v letu 2008 je bilo izvedeno 1 usposabljanje Boj proti diskriminaciji in 9 usposabljanj za delo
v večetnični skupnosti (171policistov),
− v letu 2009 je bilo izvedenih 10 usposabljanj za 123 policistov,
− v letu 2010 je bilo izvedenih 16 dvodnevnih usposabljanj novega programa Zavedanje
stereotipov, obvladovanje predsodkov ter preprečevanje diskriminacije v multikulturni
skupnosti za policiste (202 udeleženca),
− v letu 2011 je bilo izvedenih 15 dvodnevnih usposabljanj (255 udeležencev) v istem
programu za policiste in dve izvedbi za slušatelje izven policije. Poleg tega so bili izvedeni
trije tečaji romskega jezika – dvakrat dolenjski dialekt in enkrat pomurski dialekt (41) in en
tečaj albanskega jezika (17),
− v letu 2012 je bilo izvedenih 10 usposabljanj (165 udeležencev), nadaljevalni tečaj
albanskega jezika (KP in LJ) in tečaj romskega jezika (LJ).
Ciljna skupina usposabljanj so vsi policisti, ne glede na staž in vrsto delovnega mesta, ki sicer
delajo na etnično in kulturno heterogenih območjih. Vsako izobraževanje oziroma usposabljanje
je prilagojeno točno določenemu lokalnemu okolju. Izkušenj enega se ne prenaša rutinsko v
drugega. Pri usposabljanju aktivno sodelujejo tudi pripadniki drugih etničnih skupnosti.
Usposabljanje je metodološko zasnovano tako, da se v prvem koraku pripravi predstavnike
drugih skupnosti na sodelovanje, v drugem koraku pa ti sodelujejo na usposabljanju policistov,
v zadnjem delu usposabljanja pa je vzpostavljen dialog kot eden glavnih načinov reševanja
nastalih problemov.
b) Učenje tujih jezikov: (kot nadgradnja osnovnega usposabljanja)
Za lažje delo v multikulturnih skupnostih so bili od 2008-2010 poleg nemškega in angleškega
jezika za policiste organizirani tudi tečaji tujih jezikov: romskega (134), albanskega (30),
madžarskega (48 policistov), italijanskega (40) in francoskega (69) jezika. Policisti pridobijo
jezikovne spretnosti in besedišče, ki ga uporabljajo pri svojem delu, hkrati pa spoznavajo način
življenja, kulturo in posebnosti posamezne skupnosti.
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c) Seznanjanje določene skupnosti s pozitivno zakonodajo
V sklopu preventivnih dejavnosti policije se na narodnostno mešanih območjih, zlasti tam, kjer
skupnost ali posamezniki žive v socialno oteženih razmerah in je tudi zaznana prisotnost
običajnega prava, se izvajajo različne oblike seznanjanja z pozitivno zakonodajo z namenom
odpravljanja možnih odstopanj od obče sprejetih pozitivnih norm; vse v smislu zagotavljanja
večje varnosti in integracije z večinsko skupnostjo.
Pri tem sodeluje policija z lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami, romskimi
organizacijami in drugimi institucijami, ki se prav tako ukvarjajo z romsko tematiko.
V letu 2013 so v Policiji začeli izvajati aktivnosti v zvezi s projektom "SKUPA-J". Projekt je
Ministrstvo za notranje zadeve prijavilo na razpis v letu 2012 za sofinanciranje Evropske
komisije v okviru posebnega programa "PROGRESS" (2007-2013), antidiscrimination and
diversity, znotraj razpisa za pravosodje (Justice call). Program je namenjen podpori nacionalnim
aktivnostim v boju proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti. Končna višina odobrenih sredstev
EU za izvedbo projekta znaša 140.343,75 EUR (od tega je 20 % slovenske udeležbe).
Glavni cilj projekta "SKUPA-J" je osveščanje javnih uslužbencev, Romov in širše javnosti, ki je
namenjeno preseganju ovir in izboljšanju kakovosti sobivanja.
Projekt ima tri ključne komponente:
− nadgradnja in razvoj obstoječih politik za odpravo diskriminacije Romov in promocijo
njihove enakosti ter izboljšanje njihovega položaja;
− pospeševanje širjenja informacij o evropski in nacionalni politiki in zakonodaji s
področja nediskriminacije Romov ter približevanje Romom s preseganjem stereotipov in
predsodkov javnih uslužbencev in širše javnosti;
− združitev več identificiranih dobrih praks na področju vključevanja romskih otrok v šole,
ozaveščanja in krepitve vloge romskih žensk in izboljšanju kakovosti življenja Romov
(poudarek na ženskah, starejših in invalidih).
Gre za enoleten projekt, ki je razdeljen na 2 dela; prvi del je posvečen javnim uslužbencem, ki
so v kontaktu z romsko populacijo, drugi del pa je osredotočen na Rome in izvajanje delavnic v
romskem naselju. Projekt se bo predvidoma izvajal do konca leta 2014.

Datum: 6. 3. 2014

66

