
 

 

„Tereikia romams truputį padėti ir jie bus normalūs, atsakingi darbuoto-
jai“ 
 
Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metus šiemet paskelbusios 
Europos Komisijos duomenimis, romai yra viena didžiausių etninių mažumų 
senajame žemyne ir tuo pačiu labiausiai kenčianti dėl socialinės atskirties. 
Europos Sąjungos valstybėse gyvena apie 10-12 mln. romų tautybės žmonių. 
Dėl menko išsilavinimo ir įgūdžių stokos taip pat visuomenės požiūrio ir 
diskriminacijos, romai visoje Europoje sunkiai integruojasi į darbo rinką. 
 
Lietuvos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba dar 2007 m. atliko tyrimą, ku-
rio rezultatai parodė, kad  dauguma romų (per 70 proc.) teigė norį įsidarbinti, 
ar pakeisti darbą, tačiau legalaus darbo niekada neturėjo daugiau kaip 40 
proc. šios tautybės žmonių.  
 
Šių metų vasario pradžioje Kirtimuose esančiame Romų visuomenės centre 
buvo įrengtas savarankiškos darbo paieškos terminalas. Jis skirtas visiems 
darbo ieškantiems žmonėms: jie gali savarankiškai peržiūrėti informaciją apie 
laisvas darbo vietas, bendrauti su potencialiu darbdaviu, atlikti specialius pro-
fesinio orientavimo testus, gauti patarimų, kaip ir kur ieškoti darbo. 
 
Nors šiuo terminalu gali naudotis visi norintys, nereikia būti užsiregistravus 
Darbo biržoje, Romų visuomenės centro direktorė Svetlana Novopolskaja 
sako, kad tarp romų jis nėra labai populiarus. 
 
„Per kelerius pastaruosius metus beveik kasdien ką nors užregistruojame 
Darbo biržoje, taigi ieškantieji darbo bendrauja su biržos specialistais. Kaip 
rodo praktika, taip ieškoti darbo romams yra priimtiniau. Kirtimuose įrengtas 
darbo paieškos terminalas labiausiai domina jaunimą, nes naudojantis juo 
galima atlikti profesinio orientavimo testus, pažiūrėti filmų apie profesijas“, – 
pasakoja S. Novopolskaja. 
 
Romų visuomenės centro direktorės teigimu, tikrai yra romų, kurie linkę įsilieti 
į darbo rinką. „Tereikia jiems truputį padėti, pakelti jų kvalifikaciją ir jie bus 
normalūs, atsakingi darbuotojai. Todėl tokie projektai labai reikalingi“, – įsiti-
kinusi S. Novopolskaja. 
 
Kartu su partneriais Romų visuomenės centras vykdo ir kitą projektą – „At-
sigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės“. 
 
Vykdant šį projektą rengiami įvairūs kursai. Populiariausi tarp romų – 
socialinių įgūdžių formavimo. „Mūsų taboro gyventojai ir kiti uždaromis 
bendruomenėmis gyvenantys romai visiškai nežino bendravimo 
mechanizmų. Kursuose jie mokosi bendrauti, kreiptis dėl darbo, pozicionuoti 
save darbo rinkoje. Ateina ir vyresnių žmonių, tokių, kurie niekada nedirbo. 
Jie ateina suprasdami, kad atsisakę nelegalių pragyvenimo šaltinių, privalo 
ieškoti darbo“, – teigia S. Novopolskaja. 
 



 

 

 

 

 

Pasak Romų visuomenės centro direktorės, romų socialinės atskirties 
mažėjimas tiesiogiai susijęs ir su jų pačių, ir su visos visuomenės 
nusiteikimu.  
 
„Civilizuota visuomenė viską turėtų vertinti kitaip negu tiek metų izoliacijoje 
gyvenantys romai. Dažnai romų šeimos būna daugiavaikės, tai reiškia, kad 
auga nauja karta neraštingų, normaliam gyvenimui visiškai neparuoštų 
žmonių. Jiems reikės kažkaip gyventi“, – kalba  
S. Novopolskaja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


