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IInformaatio. Informoi-

mme ja välitämme 

yhteyksiä eri virano-

maisiin.

Palvelu. Tarjoamme 
romaneille palveluja, 
esimerkiksi tulkkausta ja 
apua lomakkeiden täytt-
ämisessä.

Tiedotus. Levitämme 
tietoja romanivähemmi-
stöstä parantaaksemme 
sen elinehtoja yhteis-
kunnassa.



Romano Center  
i Väst
Romano Center i Väst tarjoaa palveluja romanitaustaisille. 
Täältä saa neuvoja ja tukea arkipäivän asioissa. Voit 
turvallisesti kääntyä puoleemme, kun tarvitset apua 
oikeuksiesi ja mahdollisuuksiesi hyväksi käytössä 
Göteborgin asukkaana.

Romano Center työskentelee myös aktiivisesti hyödyntääkseen ro-
manien taitoja, jotta voit itse vaikuttaa rooliisi yhteiskunnassa. Onko 
sinulla idea, jonka haluat toteuttaa? Tai haluatko kertoa jostakin, joka 
toimii erittäin hyvin? Haluamme siinä tapauksessa kuulla siitä lisää! 

Järjestämme myös kulttuuritapahtumia, dialogitapaamisia ja tiedo-
tustilaisuuksia. Tämä kaikki tehdään tietämyksen ja ymmärryksen 
lisäämiseksi romanivähemmistön ja enemmistöyhteiskunnan välillä. 

Monet meistä Romano Centerissä työskentelevistä olemme itse 
romaneja. Puhumme romanesta ja meillä on tietoa kulttuurista ja 
siitä millaisia tilanteita saattaa syntyä tapaamisissa viranomaisten ja 
instituutioiden kanssa. 

Olemme täällä, jotta kaikkien Göteborgin romanien arkipäivästä tulisi 
helpompi.

*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 mitt-
punkt. Vissa tycker att det ser ut som ett öga - eller 
kanske en kram. Vad tycker du?



Työ. Mikä on unelmatyösi? Autamme sinua 
etsimään ja löytämään sen.

Koulutus. Koulu on tarkoitettu kaikille. Täällä 
luodaan pohja hyvälle elämälle.

Esimerkkejä Romano Centerin tarjoamista palveluista: 

• Apu yhteyden saamisessa eri 
viranomaisiin

• Tulkkaus ja lomakkeiden täyttö 
yhdessä sinun kanssasi

• Tuki ja apu uuden asunnon löytä-
misessä

• Tuki sinulle sopivan työn löytämi-
sessä ja työn hakemisessa

• Apu oikean koulutuksen tai kou-
lun löytämisessä ja hakemisessa 
sinne

• Apu esikoulupaikan tai erity-
iskoulupaikan hakemisessa lap-
sellesi

• Apu tiedon löytämisessä siitä, ku-
inka parannat terveyttäsi ja kuinka 

löydät oikeaan paikkaa sairaan-
hoidossa

• Apu kotipalvelun tai omaishoidon 
hakemisessa, jos sinun tarvitsee 
huolehtia iäkkäästä omaisesta tai 
toimintarajoitteisesta henkilöstä

• Tuki yhdistystyössä. Haluatko 
perustaa urheilu-, kulttuuri- tai 
romanien asioita käsittelevän 
yhdistyksen?  Annamme vihjeitä 
siitä kuinka pääset alkuun, mitä 
pitää ajatella ja annamme sinulle 
käytännön apua

• Mielipiteiden välitys kunnallisista 
palveluista ja sen varmistus, että 
ne menevät oikeaan paikkaan



”Sillä romanilla, joka 
täyttää 20 vuotta vuonna 
2032 on oltava yhtäläiset 
mahdollisuudet elämässä 
kuin sellaisella, joka ei ole 
romani.”
Hallituksen strategian tavoitteena on romanien sisällyttä-
minen vuosien 2012–2032 aikana.

Romano Center i Väst

Osoite: Första Långgatan 28 B

Postiosoite: Box 113 64, 404 28 Göteborg

Puhelin: 031-365 00 00 (Göteborgin kaupungin palvelu-
keskus)

Sähköpostiosoite: rcv@kom.goteborg.se
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Pysäkki Järntorget: 
Raitiovaunut 1, 3, 6, 9, 11, 
bussi 60 tai Blå Express.

Pysäkki Masthuggstorget: 
Raitiovaunu 3, 11 tai 9.
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