
V oddajah Kaj govoriš smo o romskih pomočnikih poročali: 

233. So vakeres, 5.1. 2019, Vsebine: Delavnica OŠ Puconci 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/romska-oddaja/174586607 

Osnovno šolo Puconci obiskujejo tudi romski otroci, ki so iz 5 romskih naselij v občini: Zenkovci, 

Vadarci, Lemerje, Dolina te Kuštanovci. Mi smo šolo obiskali na eni izmed delavnic o romski kulturi.  

V letošnjem šolskem letu osnovno šolo Puconci obiskuje 43 romskih otrok. Ker romski otroci ne 

govorijo več svoj materni jezik, želijo z različnimi delavnicami na temo romska kultura to znanje 

okrepiti. Romski otroci na šoli rabijo osebo,  kateri lahko zaupajo in jo prosijo za pomoč. K boljšemu 

učnemu uspehu romskih učencev pripomore tudi dolgo letno delo romske pomočnice na šoli. 

215. So vakeres, 3.3. 2018, Vsebine: Počitniško dogajanje 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/romska-oddaja/174523488 

Otroci zimske šolske počitnice preživljajo različno. Izvajalci projekta Skupaj za znanje pa so z 

različnimi aktivnostmi in delavnicami poskrbeli, da so jih preživeli tako kakovostno kot tudi 

izobraževalno. 

Pri oblikovanju programa so bili izvajalci pozorni predvsem nato, da so otrokom ponudili širok nabor 

različnih aktivnosti. Na eni od delavnic jih je obiskal tudi policist. Tovrstno sodelovanje, kjer se otroci 

tekom delavnic predstavijo različni poklici, je po besedah izvajalcev nujno potrebno. Policist, ki je 

sodeloval na delavnici pa je z otroki delil koristne informacije o varnosti in delu policistov. Delavnic v 

Murski Soboti so se v času šolskih zimskih počitnic udeležili otroci iz romskih naselij Vanča vas – 

Borejci, Pušča in Beltinci. V prihodnjih tematskih delavnicah pa se jim bodo pridružili še otroci iz 

ostalih okoliških romskih naselij v Prekmurju. 

223. So vakeres, 23. 6.2018, Vsebine: Romigs Rakičan 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/romska-oddaja/174547370 

Vključevanje otrok migrantov in Romov je bila glavna tema na nacionalnem posvetu v Rakičanu, ki ga 

je v mednarodnem sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami organizirala Mednarodna fakulteta za 

družbene in poslovne študije. 

V sklopu triletnega projekta so partnerji iz petih držav pripravili kar nekaj aktivnosti na temo 

vključevanje otrok migrantov in Romov v izobraževanje. Da je tovrstna pomoč na šolah nujno potrebna 

pritrjujejo tudi na šolskem ministrstvu, ki spremljajo vse projekte, ki zadevajo izobraževanje Romov v 

Sloveniji. Na posvetu so spregovorili tudi Romi, ki delajo z romskimi učenci in izpostavili izzive s 

katerimi se pri svojem delu tudi soočajo. Kakšni bodo končni izsledki raziskav projekta, ki v svoje 

aktivnosti vključuje kar nekaj mladih prostovoljcev, pa bo znano ob koncu projekta prihodnje leto. 

226. So vakeres, 29.9. 2018, Vsebine: Dnevni center Brezje 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/romska-oddaja/174565358 

Dnevni center za otroke Brezje, ki deluje v okviru Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo 

mesto, svoje aktivnosti izvaja v prostorih romskega vrtca Pikapolonica.  
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Programe in aktivnosti v romskem naselju Brezje- Žabjak izvajajo že več 10 let. Dnevi center obiskuje 

40 otrok. Dobro sodelujejo z ustanovami in organizacijami, ki so povezane in so pomembne za romske 

otroke in njihove starše. Okolico in širše osveščajo da so Romi del Novega mesta. Že vrsto let 

uspešno sodelujejo tudi z RD Romani Union iz Murske Sobote.  

V programih otroci spoznavajo in doživljajo različne izkušnje in se preko igre tudi učijo. 

Izvajajo tudi družabne igre, ustvarjalne delavnice, plesne in glasbene delavnice s poudarkom na 

romski kulturi. V dnevnem centru se otroci dobro počutijo, vedno se nekaj novega naučijo, se 

povezujejo in kvalitetno preživijo svoj prosti čas. 

228. So vakeres, 27.10. 2018, Izobrazba kot vrednota 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/romska-oddaja/174571499 

Zveza Romov Slovenije je pripravila okroglo mizo z naslovom Izobrazba kot vrednota, na kateri so 

skupaj z različnimi inštitucijami iskali rešitve za uspešno izobraževanje Romov na vseh področjih.  

V zadnjih nekaj letih pozornost k izboljšanju izobrazbe Romov, predvsem šolskih otrok pa namenjajo 

tudi različne inštitucije, zavodi in organizacije. Romi sami ugotavljajo, da kljub vsem naporom ter vseh 

deležnikov, v nekaterih sredinah na področju izobraževanja Romov ni nekih vidnih rezultatov. Na 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravljajo spremembo strategije izobraževanja Romov, 

izvajajo pa tudi različne ukrepe za integracijo Romov. Kot primer dobre prakse v Sloveniji se 

izpostavlja delo romskega pomočnika. V Sloveniji je 28 romskih  pomočnikov, ki delujejo na 31 

osnovnih šolah in 9 vrtcih. Izobrazba pomeni boljšo zaposljivost in posledično tudi boljše življenje.  

Zato je potrebno v prihodnosti  zagotoviti temeljne potrebe za uspešno in učinkovito vzgojo in 

izobraževanje Romov na vseh področjih. 

229. So vakeres, 10.11. 2018, Vsebine: Srečanje OŠ MS –KVIZ 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/romska-oddaja/174574356 

Ob svetovnem dnevu romskega jezika je pomembno, da se romski otroci seznanijo ne samo z jezikom 

ampak tudi z zgodovino in kulturo Romov. Njihovo znanje iz romoloških tem pa so pokazali na 

srečanju romskih osnovnošolskih otrok.  

Tradicionalno srečanje romskih osnovnošolskih otrok je tudi tokrat s sodelujočimi šolami pripravilo 

murskosoboško društvo Romani Union. Tovrstna srečanja so tako za učence, kot tudi za samo šolo 

zelo pomembna poznavanju romske kulture, jezika in zgodovine so se pomerili učenci nekaterih 

osnovnih šol v Prekmurju. Na kviz so jim tudi tokrat priskočili romski pomočniki. V sklopu kviza so 

učenci odgovarjala na najrazličnejša vprašanja. Srečanje v Murski Soboti so učenci več šol obogatili 

tudi s kulturnim programom. Podobna srečanja pa so organizatorji pripravili še na Štajerskem in 

Dolenjskem. 

230. So vakeres, 24.11. 2018, Vsebine: Srečanje OŠ otrok Škocjan/Monika, Romska 

kultura v knjižnici igrač 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/romska-oddaja/174577744 

Tradicionalno srečanje romskih osnovnošolskih otrok je že potekalo v Murski Soboti in v Mariboru. 

Zadnje letošnje srečanje pa je potekalo v Škocjanu.  

Romski otroci pobliže spoznajo svojo zgodovino in se srečajo z svojimi vrstniki, zato so tovrstna 

srečanja zelo pomembna  tako za učence, kot tudi za samo šolo.  Srečanja so izziv da se učenci Romi 

nekaj novega naučijo in hkrati pokažejo svoje talente, menijo romski pomočniki. Kviz pripomore k  
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spoznavanju romske kulture, jezika in zgodovine.  Tudi tokrat je s sodelujočimi šolami srečanje  

pripravilo murskosoboško društvo Romani Union iz Murske Sobote. 

Obiskali smo knjižnico igrač, ki se nahajala v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. 

Udeleženci so tokrat ustvarjali na temo romska kultura.  

Na ustvarjalni delavnici so predstavili dvojezično literaturo za otroke, ki je izdana  v romskem in 

slovenskem jeziku. Udeleženci delavnic pa so izdelovali so romske zastave, amulete in nakit. Vsako 

soboto so v knjižnici igrač na voljo igre in igrače, ki so namenjene otrokom do desetega leta, a so 

hkrati primerne za večgeneracijsko druženje. V knjižnici igrač  imajo na voljo več 100 igrač, katere si 

lahko včlanjene družine izposodijo. Dvakrat na mesec za otroke in njihove  družine pripravijo zanimive 

delavnice. Projekt v sklopu iniciative TOY for Inclusion bo trajal še dve leti. 

232. So vakeres, 22.12. 2018, Vsebine: OŠ Beltinci 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/romska-oddaja/174584230 

Otroci iz romskega naselja Beltinci so za svoje starše ob koncu leta pripravili božično obarvano 

prireditev, ki so jo popestrili tudi z ustvarjalnimi delavnicami. 

 Le nekaj dni preden so učenci za nekaj časa torbe pospravili v kot, so otroci iz naselja za svoje starše 

pripravili majhno presenečenje. Božični kulturni program. Pri pripravi so jim pomagali Izvajalci 

obšolskih dejavnosti, ki vsak teden v večnamenskem centru v naselju poskrbijo za dinamične in 

poučne vsebine. In dolgoletno delo z otroki v naselju se pozna tudi pri njihovem uspehu v šoli. Učenci 

so na prireditev poleg staršev povabili še svoje učitelje. Za njih so pripravili bogati kulturni program s 

plesom in glasbo, sam program pa so sami odvodili v dveh  jezikih, slovenskem in romskem.  
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