Konsument- och medborgarservice

Romano Center
i Väst

Information. Vi
informerar om och
förmedlar kontakter
till olika myndigheter.

www.goteborg.se

Service. Vi erbjuder
service till dig som är
rom, till exempel när
det gäller att tolka
och fylla i blanketter.

Kunskap. Vi sprider
kunskap om den
romska minoriteten
för att förbättra livs
villkoren i samhället.

Romano Center
i Väst
Romano Center i Väst erbjuder service till dig som
har romsk bakgrund. Här får du råd och stöd i frågor
som rör din vardag. Hit kan du tryggt vända dig om
du behöver hjälp med att ta vara på dina rättigheter
och möjligheter som invånare i Göteborg.
Romano Center arbetar också aktivt med att ta hand om romska
kunskaper, så att du själv ska kunna påverka din roll i samhället. Har
du en idé du vill förverkliga? Eller vill du berätta om något som fung
erar riktigt bra? Då vill vi gärna höra mer om det!
Vi anordnar även kulturevenemang, dialogmöten och informations
träffar. Allt för att öka kunskapen och förståelsen mellan minoriteten
romer och majoritetssamhället.
Flera av oss som arbetar på Romano Center är själva romer. Vi talar
romanes och har kunskap om kulturen och vilka situationer som kan
uppstå i mötet med olika myndigheter och institutioner.
Vi finns här för att alla romer i Göteborg ska få en enklare vardag.

*Cirkeln som omsluts är Romano Centers märke.
Den visualiserar den romska symbolen hjulet, samtidigt som den lyfter fram färgerna i den romska
flaggan. Märket kan också tolkas som ett centrum
och en mittpunkt. Vissa tycker att det ser ut som
ett öga - eller kanske en kram. Vad tycker du?

Arbete. Vilket är ditt drömjobb?
Vi hjälper dig att hitta och söka det.

Utbildning. Skolan ska vara till för alla.
Här läggs grunden till ett gott liv.

Exempel på service som Romano Center kan erbjuda:
• Hjälp att komma i kontakt med
olika myndigheter
• Tolka och fylla i blanketter
tillsammans med dig
• Stöd och hjälp med hur du
hittar en ny bostad
• Stöd i att hitta ett arbete som
passar dig och hur du söker jobb
• Hjälp att hitta rätt utbildning eller
skola och att ansöka dit
• Hjälp med att ansöka om
förskoleplats eller plats på en
särskild skola för dina barn
• Hjälp med att hitta information
om vad du kan göra för att
förbättra din hälsa och hur du
hittar rätt inom sjukvården

• Hjälp med ansökan om
hemtjänst eller anhörigvård,
om du behöver ta hand om en
äldre anhörig eller någon med
funktionsnedsättning
• Stöd i föreningsarbete.
Vill du starta en förening inom
till exempel idrott, kultur eller
romska frågor? Vi tipsar om hur
du kommer igång, vad du ska
tänka på och ger dig praktisk
hjälp
• Förmedla synpunkter på
kommunens service och se
till så att de hamnar rätt

Foto: Maja Kristin Nylander

”Den rom som fyller 20
år 2032 ska ha likvärdiga
möjligheter i livet som den
som är icke-rom.”
Målet för regeringens strategi för romsk inkludering
under 2012–2032

Romano Center i Väst
Adress: Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg
Telefon: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
E-post: rcv@kom.goteborg.se

Hållplats Masthuggstorget:
Spårvagn 3, 11 eller 9.
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Hållplats Järntorget:
Spårvagn 1, 3, 6, 9, 11, buss
60 eller Blå Express.

Haga

