
 

 
ROMSKA KULTURA ZAME IN ZATE 

Akronim projekta: Romska kultura zame in zate 
Vlagatelj projekta (vodilni partner): Občina Kočevje 
Partnerji:  
Podjetniški inkubator Kočevje, Ljudska univerza 
Občinsko Romsko društvo Romano ritmo Kočevje 
Vrednost projekta: 109.546,66 EUR 
Vrednost sofinanciranja (EKSRP):  79.151,26 EUR 
Terminska izvedba operacije: september 2020 – september 2021 
Kratek opis operacije: 
 
Povzetek:  
Romska tematika oziroma problematika je aktualna tema, saj so tu vsakodnevno prisotni številni 
problemi povezani z romsko skupnostjo, katere je težko reševati, predvsem zaradi nemotiviranosti 
Romov po spremembah, po sodelovanju pri reševanju njihovega položaja, predvsem po spremembi 
njihovega načina življenja. Romi imajo svoje korenine, kulturo, vrednote, ki so različne od kulture, 
vrednot in načina življenja večinskega prebivalstva. Tako ti dve skupnosti med seboj težko 
funkcionirata, kaj šele da bi skupaj sobivali. Prisotno je veliko nestrpnosti, diskriminacije, negativnih 
mnenj, pogledov na romsko skupnost s strani večinskega prebivalstva.Težava je tudi v samem 
sistemu države, saj poskuša probleme reševati zgolj s pomočjo finančnih sredstev, na način, da 
Romom mesečno namenja določen denarni znesek, jih na ta način »utiša«, tako Romi nimajo ciljev, 
vizije za boljše življenje, ker nek vir dohodka dobijo in to jim zadošča. Več bi bilo potrebno delati na 
socializaciji romske skupnosti, več delati in se ukvarjati z Romi. To pa je namen projekta, saj bomo z 
izvajanjem različnih aktivnost poskušali vključiti Rome v »normalno« življenje, hkrati pa s 
spoznavanjem kulture te etnične skupine premagovali predsodke in stereotipe o njej ter zvišali 
razumevanje romske kulture pri večinskem prebivalstvu. 
 
Cilji operacije:  
Cilj projekta je osveščati romsko populacijo o pomenu vključevanja v širšo lokalno skupnost z 
ohranjanjem lastne kulture, hkrati pa s spoznavanjem kulture Romske skupnosti na območju LAS 
premagovati predsodke in stereotipe ter zvišati razumevanje romske kulture, ki na nek način 
pogojujejo njihovo vedenje, pri večinskem prebivalstvu. Slednjemu bo namenjena tudi večja 
prireditev ob dnevu Romov  aprila 2021. Z izvajanjem delavnic plesa in športa bi Rome podučili o 
pomenu gibanja in zdrave prehrane. V Romskih naseljih se pojavlja tudi težava z odpadki, predvsem 
zbiranjem in ločevanjem, zato se bodo v dva Romska naselja namestili kontejnerji za ločeno zbiranje 
odpadkov. 
 
Glavne aktivnosti:  
V okviru projekta se bodo izvedli šiviljski tečaji za romske ženske, ki bi potem v vlogi mentoric 
romske najstnice učile šivati oblačila. Izvedli se bodo plesni tečaji za mlajše in nekoliko starejše 
Rominje, produkt obeh dejavnosti pa bi bila prireditev – plesni nastop na odru mestne ploščadi. Za 
moško populacije Romov se bodo organizirali treningi skupinskega športa, npr. nogomet, košarka 
ipd. Z delavnicami o nenasilni komunikaciji in medijaciji med Romi in večinskim prebivalstvom se 
bo prispevalo k premagovanju stereotipov in konec koncev na nek način tudi konfliktnih situacij, do 
katerih v zadnjem času prihaja. Z namestitvijo kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov bi Rome 



 

podučili o ločevanju in predvsem zmanjševanju odpadkov, saj njihova količina sedaj prispeva k 
slabemu izgledu romskega naselja in onesnažuje naravo in pitno vodo. Za potrebe izvajanje delavnic 
se bo kupilo potreben material( šivalni stroji, blago, čevlji, žoge) in za potrebe izvajanje prireditev 
oder. 
 
Pričakovani rezultati operacije:  
Izvedene šiviljske delavnice, delavnice plesa, športni treningi za romsko populacijo, delavnice o 
nenasilni komunikaciji in medijaciji med Romi in večinskim prebivalstvom, delavnice za 
zmanjševanje in ločevanje odpadkov, izvedene 2 večje prireditve s predstavitvijo romske kulture in 
glasbe, izdelana oblačila za nastope, kupljeni rekviziti in oprema za športne treninge, izvedena tekma 
med romsko in večinsko skupnostjo, kupljen oder za potrebe prireditev, najeti kontejnerji za ločeno 
zbiranje odpadkov. 
 
Kazalniki: 1. kupljen oder 2. kupljenih 8 šivalnih strojev 3. organizirani 2 prireditvi 4. organizirana 
čistilna akcija 5. prispevki na TV – 6-krat 6. začetni tečaj šivanja 7. nadaljevalni tečaj šivanja 8. 10 
delavnic – zdrava prehrana in gibanje 9. plesni tečaj 11. tiskovna konferneca-2-kra 12. dostava  
kontejnerjev v 2 romska naselja in 12 mesečni odvoz odpadkov 13. 15000 kom zloženk 14. 126 
plakatov 
 
 
 
 
 


