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KAJ NUDIMO?

Varno okolje,

zagotavljamo bivanje,

celodnevno oskrbo,

učno pomoč,

aktivno preživljanje prostega časa,

individualno načrtovanje.



CILJI

Krepitev veščin in spretnosti 
mladoletnikov, 

 sprejemanje odgovornosti za lastno
življenje in vključevanje v družbo,

 zagotavljanje največje koristi.



SKUPNA DRUŽENJA

Interesne

dejavnosti,

delavnice.



KDO SO MBS?

Mladoletni tujci, ki na ozemlju RS bivajo 
nezakonito,

prosilci za mednarodno zaščito,

otroci, ki jim je že bila priznana 
mednarodna zaščita (subsidiarna, 
status begunca).



ZAKONITI ZASTOPNIKI IN 
SKRBNIKI

Zastopajo interese MBS v uradnih 
položajih: 

področje nastanitve, 

varovanja zdravja, 

 izobraževanja 

varovanje premoženjskih pravic.



ŠOLANJE

Ljudska univerza v Novi Gorici,

učne ure (pomembne za proces 
integracije).



PREHRANA

Ne jedo slanine,

zdrava malica – sadje in jogurt v 
popoldanskem času.



NAMESTO ZAKLJUČKA: SKUPNOSTNI 
PRISTOP

Sprejemanje lokalnega okolja,

 redni sestanki z zunanjimi institucijami,

 reakcija na nepredvidljive situacije.



VIRI IN LITERATURA

 ZMZ-1

 Oblike in vsebine strokovnega dela z mladoletniki brez spremstva 
v dijaškem domu 

 Izvedbena navodila bivanja mladoletnikov brez spremstva v 
dijaških domovih



VIRI SLIK

 1. slika (otrok s culico): http://www.zpms.si/aktualno/sporocilo-za-
javnost-otroci-begunci-brez-spremstva/

 2. slika (MNZ)
http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/12208
/9828/

 3. slika (vodne igre): www.ddng.si

 4. slika (puzzle): 
http://www.photocreate.com.au/images/marketing/hires_jpg/Family
%20Super%20Puzzle%2060pc.jpg

http://www.zpms.si/aktualno/sporocilo-za-javnost-otroci-begunci-brez-spremstva/
http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/12208/9828/
http://www.ddng.si/
http://www.photocreate.com.au/images/marketing/hires_jpg/Family Super Puzzle 60pc.jpg


SEM DEJAVNA ČLANICA VEČNARODNE 
DRUŽBE

(i‘m active+)

Tanja Krpan, Barbara Fajdiga Perše
ANJA KOŠUTA

LUNG – Ljudska univerza Nova Gorica

Nova Gorica, 7. 3. 2017



NA SPLOŠNO O PROJEKTU

 Projektno partnerstvo:

 5 držav (TUR, ITA, FRA, HRV, SLO)



ČASOVNI OKVIR

 Začetek projekta - 1. 9. 2014

 Zaključek projekta - 30. 9. 2016 (podaljšanje)



CILJI PROJEKTA

 Izboljšati socialno vključenost priseljenk, državljank 
tretjih držav ter spodbuditi njihovo dejavno vključevanje 
na trg dela. 

 Izboljšati zaposljivost priseljencev, starih med 20 in 64 
(Evropska strategija 2020: 75% dejavne populacije med 
20 in 64 leti – do 2020). 

 Zmanjšati delež nizko usposobljenih priseljenk in 
izboljšati njihove poklicne kompetence.



AKTIVNOSTI V PROJEKTU

 Priprava smernic/ priročnika za mentorje (osnutek)

 Organizacija in izvedba usposabljanja za mentorje v 
programih za priseljence 

(postavitev kriterijev, izbor kandidatov iz 5 partnerskih držav, vključitev 
strokovnjakov, praktična naravnanost) 

 Priprava kurikuluma

 Preizkus kurikuluma (5 pilotnih izvedb usposabljanja)

 Oblikovanje končnih intelektualnih rezultatov





PRED PRIČETKOM USPOSABLJANJA ZA 
PRISELJENKE…

 Veliko oglaševanja (mediji, letaki, predstavitve)

 Stiki s partnerskimi organizacijami (Zavod za 
zaposlovanje, CSD, …)

 Predstavitev programa na LUNG-u

 Osebni razgovori s kandidatkami, izbor udeleženk, 
oblikovanje osebnih map





PILOTNA IZVEDBA 
PROGRAMA ZA PRISELJENKE

 Trajanje: 16. 11. 2015 – 29. 1. 2016

 6 udeleženk iz Kosova

 6 udeleženk iz Bosne in Hercegovine 

 2 udeleženki iz Srbije

 2 udeleženki iz Makedonije

 1 udeleženka iz Ukrajine

 2 kulturni mediatorki



VSEBINA USPOSABLJANJA

MODULI

Uvod v program, pregled vsebin in medsebojno 
spoznavanje

Učenje jezika

Država bivanja (Slovenija) in Evropa

Osnove uporabe IKT

Vstop na trg delovne sile

UVNPZ

Praktično usposabljanje v podjetjih, organizacijah



KAJ SMO SE NAUČILI?

 Kulturna pestrost skupine predstavlja velik izziv za 
poučevanje jezika

 Program naj traja 120 ur (zgoščeno, s krajšimi premori 
med srečanji – zaradi motivacije) 

 Veliko komunikacijskih dejavnosti, organizacija 
neformalnih druženj (za pravi občutek vključenosti v 
družbo) 

 Nujno je zagotoviti usposabljanje za kulturne 
mediatorje (pomembna vloga pri premagovanju jezikovnih 
preprek + pomoč pri osamosvajanju posameznikov)



KAJ SMO SE ŠE NAUČILI?

 Veliko dela je še na področju odpravljanja 
stereotipov in predsodkov (lokalni prebivalci, 

delodajalci, organizacije)

 Priseljence je treba aktivneje informirati  
in motivirati za vključevanje v programe 
vseživljenjskega učenja 



UČINKI PROJEKTA 
NA LOKALNI, NACIONALNI IN MEDNARODNI RAVNI

 Udeleženke usposabljanj so naredile pomemben korak 
naprej proti hitrejši vključitvi v družbo države 
gostiteljice

 Večina udeleženk je dobila prvo priložnost 
usposabljanja v organizacijah, podjetjih 

 Širitev socialne mreže udeleženk (pomembno!)





UČINKI PROJEKTA 
NA LOKALNI, NACIONALNI IN 

MEDNARODNI RAVNI

 Udeleženke so spoznale možnosti ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih 
znanj (in sodelovale v procesu UVNPZ) 

 Celotna izkušnja je prispevala k dvigu samozavesti 
udeleženk, pridobile so znanja in veščine na različnih 
področjih







UČINKI PROJEKTA 
NA LOKALNI, NACIONALNI IN 

MEDNARODNI RAVNI

 Boljše sodelovanje med izobraževalnimi/ nevladnimi 
organizacijami ter akterji na trgu dela 

 Spodbujanje medkulturnega  in medverskega dialoga  
(z dejavnostmi, ki povezujejo priseljence in državljane 
EU) 

 Na novo vzpostavljena  oz. okrepljena partnerstva z 
organizacijami, ki se ukvarjajo z manj priviligiranimi



I‘m active+ v številkah 



TRAJNOST?

 Vzpostavljeno boljše sodelovanje med institucijami v 
lokalnem okolju in širše

 Okrepljene povezave med društvi, ki povezujejo 
priseljence in ostalimi organizacijami

 Dva uporabna in trajna rezultata projekta: 

 PRIROČNIK IN SMERNICE za  izvajanje programa 
za mentorje

 KURIKULUM za izvajanje programa socialne 
integracije priseljencev 









DODATNE INFORMACIJE:

www.lung.si

tanja.krpan@lung.si

barbara.fajdiga.perse@lung.si

HVALA ZA POZORNOST!

mailto:tanja.krpan@lung.si
mailto:tanja.krpan@lung.si
mailto:barbara.fajdiga.perse@lung.si


Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


