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Predsodki pri zaposlovanju 
 

Zaposlovanje Romov še vedno spremljajo predsodki 
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 Pri ustvarjanju pogojev za uspešno zaposlovanje Romov se soočamo z dejstvom, da je 

zaposlitvena struktura odraz položaja, ki ga imajo Romi v družbi, ter da vprašanj 

uspešnega vključevanja Romov na trgu delovne sile ni mogoče reševati nepovezano z 

drugimi vprašanji. Le sočasno reševanje problematike izobraževanja, bivanjskih 

razmer lahko prispeva k ustvarjanju pogojev za dvig zaposlitvene strukture Romov. 

  

 Projektna ideja Romska obrtniška zadruga v romskem naselju je nastala iz potrebe, da 

se Romska skupnost močneje upre na lastne vire, da bo lahko v finančni perspektivi 

2014 – 2020 izkoristila priložnosti, ki jih ponujajo evropski in državni razvojni 

dokumenti in v njih opredeljeni ukrepi. 

  

 Ne gre za časovno omejen projekt, temveč za sistemsko oblikovanje razvoja romskega 

podjetništva s ciljem urediti sodobno območje v romskem naselju, kjer bi delovali 

romski obrtniki, ki imajo danes svoje samostojne storitvene dejavnosti ali se odločajo 

podati na obrtniško pot. 

Zaposlitvene priložnosti za Rome  



• Romi potrebujejo predvsem podporno okolje, ki bo omogočalo razvoj njihovih 
potencialov in samouresničevanje.  
 

• Če hočemo demarginalizacijo dostikrat getoiziranega prostora, je potrebno delovati v 
smeri socialnega in prostorskega odpiranja romskih naselij, vzpodbujati obstoječe 
tendence in pomagati romski skupnosti k krepitvi njenih receptivnih kapacitet in 
pospeševati sočasen socialni, ekonomski, prostorski in kulturni razvoj romskih naselij. 
 

  

Prostorska in socialna segregacija 

Podporno okolje 
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Za uresničevanje teh ciljev je potrebno predvsem: 
• Skupno prizadevanje celotne družbe na vseh ravneh: evropski, nacionalni, regionalni 

in lokalni in 
• Usklajenost politik, zlasti gospodarske, zaposlitvene, socialne in izobraževalne. 
 
Romska obrtniška zadruga v romskem naselju je aktivacija v tej smeri: 
• Amortizacija socialnih problemov in reintegracija socialno izključenih v polje 

plačanega dela in v širšo družbo s pomočjo zadružnega socialnega podjetništva. 
• Ustvarjanje pogojev za lažje usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega 

življenja. 
 

  

Prostorski, socialni in kulturni razvoj 
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Ker Romi sodijo med ranljive družbene skupine, ki se soočajo z izrazito visoko 
brezposelnostjo, pri tem pa nimajo veliko novih zaposlitvenih priložnosti, je 
implementacija projektov socialnega podjetništva v romskih naseljih, kot je projekt 
 

 »Romska obrtniška zadruga v Romskem naselju« 
 

˝Če ti nihče ne da službe, ti ne preostane drugega, kot da si jo ustvariš sam˝ 

ROMSKA OBRTNIŠKA ZADRUGA V ROMSKEM NASELJU 



ROMSKA OBRTNIŠKA ZADRUGA V ROMSKEM NASELJU 

KOOPERATIVA/ZADRUGA 

Je samostojno združenje 
posameznikov. ki se prostovoljno 
povezujejo zato, da bi zadovoljili svoje 
ekonomske, socialne, kulturne in 
druge potrebe ali težnje. 

CENTER ZA RAZVOJNO EKONOMIJO 

Povezovanje s konceptom družbene 
odgovornosti in trajnostnega 
ekonomskega razvoja Romov. Sklad za 
spodbujanje zaposlovanja Romov 

UČILNICA ZA PROSTO DELOVNO 
MESTO 

Izobraževanje in usposabljanje  
potencialne delovne sile in njihova 
zaposlitev 

ZADRUŽNI  INKUBATOR 

Stičišče zaposlitvenih  idej z 
družbenim učinkom Priprava ciljno 
orientirane programe namenjeni  
Romom 

LOGISTIČNI CENTER 

identifikacija potreb lokalnih trgov, ki 
jih lahko zapolni Romsko zadružništvo 



ZADRUŽNE INICIATIVE V OKVIRU CONE 

Socialni biomasni center  

Center ponovne uporabe  

Revitalizacija zapuščenih in zaraščenih površin in sanacija divjih odlagališč 

Permakulturno kmetijstvo in vrtnarstvo 

Razvoj romskih tradicionalnih obrtniških kooperativ 



• Evropska zadruga (Societas Cooperativa Europaea – SCE)  - zadruga kot nadnacionalna 
pravno organizacijska oblika, ki jo lahko ustanovijo posamezniki ali pravne osebe iz 
dveh ali več različnih držav članic.  
 

• Pod določenimi pogoji lahko SCE nastane tudi z združitvijo dveh ali več zadrug, 
ustanovljenih po pravu najmanj dveh različnih držav članic ali preoblikovanjem 
zadruge, ustanovljene po pravu posamezne države članic. 
 

• Možnost pridobivanje sredstev iz zadružnih skladov EU. 
 

EVROPSKA ZADRUGA 



HVALA ZA POZORNOST! 
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