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Razvojno 
izobraževalni center 

Novo mesto 

• Javni zavod za izobraževanje odraslih 

• Več kot 50 let izkušenj v pripravi in 
izvajanju različnih učnih programov 

• 27 zaposlenih 

• Več kot 130 zunanjih sodelavcev - 
strokovnjakov, učiteljev, mentorjev in 
raziskovalcev 

• Okoli 20.000 udeležencev in 50.000 
izobraževalnih ur letno 



Osnovne informacije o projektu 
Glavni namen:     
- spodbujanje, širjenje in izmenjava rezultatov ter gradiv na področju 

vključevanja Romov v različne sfere družbenega življenja.   
 
Glavni rezultat: 
- mednarodna spletna izobraževalna in informacijska platforma, kjer 

bodo informacije na razpolago vzgojiteljem, učiteljem, 
izobraževalcem odraslih, svetovalnim delavcem, socialnim 
delavcem, zdravstvenim delavcem, načrtovalcem projektov, 
strokovnjakom za posamezna področja, odraslim Romom, romskim 
učencem. 

- e-RR platforma bo delovala kot izobraževalno in informacijsko 
orodje ter tudi kot sredstvo za spodbujanje uporabe različnih gradiv.  



S platformo želimo 

• vplivati na zavedanje o pomembnosti sodelovanja in 
izmenjave najboljših praks za uspešno delo na področju, 

• povečati uporabo različnih, že oblikovanih gradiv in 
projektnih rezultatov,  spodbuditi njihovo izmenjavo in 
širjenje, spodbuditi strokovnjakein praktike k izmenjavi in 
predstavitvi doseženih rezultatov na spletni platformi, 

• na enem mestu predstaviti različne prakse, stališča in 
dokumente na področju izobraževanja in usposabljanja 
Romov. 

 

 



Projektno  
partnerstvo 

 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Slovenija  
(vodilni partner projekta, vodja WP 1: Management in koordinacija), 
 
 Univerza v Trnavi, Slovaška (vodja WP 2: Raziskovanje trenutnega stanja in 

ocena potreb), 
 
 Zveza društev MULTIKULTURA, Poljska (vodja WP3: Izvajanje spletne 

platforme), 
 
 ADICE – Društvo za razvoj pobud, Francija (vodja WP4: Širitev), 
 
 Ljudska univerza Kočevje, Slovenija (vodja WP5: Koriščenje), 
 
 Hrvaški zavod za zaposlovanje, Področni urad Karlovac, Hrvaška (vodja WP 

6: Zagotavljanje kakovosti in vrednotenje). 
 



 
Kaj nas je vodilo pri razvoju 

eromaresource.com platforme? 
 
 • Lastne izkušnje z integracijo in 

izobraževanjem Romov 

• Ugotovitve z raziskavo 
trenutnega stanja in 
ocena potreb 



Kaj nas je vodilo pri razvoju eromaresource.com 
platforme? 

 
 
 
 
 

• Pregled že obstoječih podatkov, gradiv, pravnih aktov 
in politik, najboljših praks, internetnih strani, 
projektov in ostalih dejavnosti, ki se nanašajo na 
integracijo Romov. 

• Katere podatke in informacije potrebujejo različne 
skupine strokovnjakov iz različnih področij (zdravstvo, 
sociala, izobraževanje, zaposlovanje…)? 

Raziskava trenutnega stanja in ocena potreb 



Ocena potreb potencialnih upravičencev v 5-ih partnerskih 
državah (na podlagi metodologije razvite s strani partnerja 

Univerza Trnava iz Slovaške) 

Kdo je bil vključen v raziskavo? 
176 strokovnjakov in izvedencev, ki delajo na različnih področjih vključevanja Romov: 
• Socialni delavci  
• Učitelji 
• Zaposleni v nevladnih inštitucijah 
• Zaposleni v službah za zaposlovanje 
• Romski koordinatorji/asistenti 
• Zdravstveni delavci 
• Predstavniki lokalnih oblasti 
• Romski aktivisti 
• Drugi strokovnjaki s posameznih področij dela 



 
Kaj nas je vodilo pri razvoju eromaresource.com 

platforme? 
 

• Trenutno stanje in zbiranje informacij o zakonodaji in 
predpisih, interesnih skupinah, organizacijah, različnih 
materialih in projektih znotraj partnerskih držav in EU 
ustanov  

• Priprava nacionalnih poročil in mednarodnega poročila s 
pregledom trenutnega stanja na nivoju Evropske unije 
(na voljo tudi na e-RR platformi 
http://www.eromaresource.com/about-e-rr/activities/). 
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Kateri so bili poglavitni izsledki raziskave – kaj 
bi moralo biti na voljo na platformi? 

• Splošne informacije o lastnostih in navadah romske populacije 

• Demografski podatki 

• Informacije o ustanovah, ki delujejo na področju vključevanja Romov 

• Obstoječi zakoni in drugi pravni akti ali strateški dokumenti, povezani z 
vključevanjem Romov 

• Podatki o življenjskem slogu in navadah, podatki s področja 
zaposlovanja, zdravja, izobraževanja, kulturi, diskriminaciji in enakih 
priložnostih 

• Primeri dobrih praks s področja vključevanja Romov  

• Projekti s področja vključevanja Romov in njihovi rezultati 
 



Na podlagi vsega tega smo pripravili predlog vsebine  
www.eromaresource.com platforme. 

http://www.eromaresource.com/


Trenutne projektne dejavnosti 

• Promocija uporabe platforme z izvajanjem  diseminacijsko-
eksploatacijskih delavnic v vseh partnerskih državah 

• Zbiranje dodatnih gradiv (predstavitev projektov, še posebej 
projektnih gradiv) 

• Evalvacija platforme (ocenjujejo jo različni upravičenci) 

• Priprava in organizacija mednarodne konference “Broaden 
Horizons - Networks and Experiences for successful Roma 
inclusion” ki se bo odvijala v Dolenjskih Toplicah, 26. in 27. 
novembra 2015. 

 



Priložnosti za razvoj in nadgradnjo portala v 
prihodnosti 

• priložnosti za nadgradnjo s podrobnim pregledom stanja v vseh evropskih 
državah (kot na primer na strani evropske integracije) - 
http://ec.europa.eu/ewsi/en/), 

  
• možnosti interaktivnega iskanja in priložnost razvoja partnerstev, 
 
• forumi/klepetalnice za razvoj projektnih idej,  
 
• info točka s publikacijami o trenutnih dogodkih na področju integracije 

Romov,  
 

• virtualni prostor za razprave in pogovore o aktualni romski problematiki. 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/
http://ec.europa.eu/ewsi/en/


http://broadenhorizons.splet.arnes.si/ 
 
 

http://broadenhorizons.splet.arnes.si/
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Priložnosti za razvoj in nadgradnjo portala v 
prihodnosti 

Naš glavni kratkoročni cilj 

 

 

e-RR portal bo postal dobro uveljavljena platforma za 
širitev vseh evropskih projektov, ki so povezani s 

procesi vključevanja Romov 



e-Roma Resource 
Išči, uporabi, deli in razširi obzorja 

 

Hvala za vašo pozornost! 
 
 
 
Poglejte in preverite: eromaresource.com 
www.facebook.com/eromaresource 
 
Pokličite nas: + 386 7 393 45 50,  + 386 41 555 870 
Pišite nam: err.project@ric-nm.si, meta.gaspersic@ric-nm.si 
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