
S SODELOVANJEM GRADIMO 
MOSTOVE ZNANJA

Posvet strokovnih sodelavcev, ki sodelujejo v programih socialne 
aktivacije za romske ženske in delujejo v večnamenskih romskih 

centrih po celotni Sloveniji

13. 11. 2020



PROGRAM 
• 10.00 – 10.10 = Uvodni pozdrav udeležencem in osnovna tehnična navodila

• 10.10 – 10.20 = Sandi Horvat: Pomembne socialno ekonomske razlike med 
Romi na Dolenjskem, v Mariboru in v Prekmurju 

• 10.20 – 10.40 = Predstavitev dobrih praks: RIC Novo mesto, ZIK Črnomelj, KSA 
Novo mesto 

• 10.40 – 10.50 = razprava 

• 10.50 – 11.10 = Predstavitev dobrih praks: LU Kočevje, LU Lendava in RIS 
Rakičan 

• 11.10 – 11.20 = razprava 

• 11.20 – 11.30 = Predstavitev dobrih praks: Epeka, CSD Črnomelj 

• 11.30 – 11.40 = razprava 

• 11.40 – 11.50 = Uporabno gradivo za delo z romskimi udeleženci 

• 11.50 – 12.00 = Zaključek s povzetkom 



Pomembne socialno ekonomske
razlike med Romi na Dolenjskem, v 

Mariboru in v Prekmurju
(Sandi Horvat)



• Izzivi pri
– vzpostavljanju novih stikov z Romi;
– vključevanju Romov v izobraževalne aktivnosti;
– vzdrževanju motivacije Romov za vztrajanje v dlje trajajočem

programu;
– organizaciji usposabljanja pri delodajalcih v okviru II. modula

programa SA;
– sodelovanju z organizacijami, ki so pripravljene ponuditi brezplačne

aktivnosti;
– povezovanju z organizacijami v okolju, ki lahko napotujejo Rome v 

aktivnosti SA in VNRC (predstavniki Romov v lokalni skupnosti, ZRSZ 
in CSD);

– informiranju ciljne skupine o aktivnostih;
– oblikovanje programov in aktivnosti za Rome;
– ohranjanje stikov v času Covid-19.

Izmenjava izkušenj po nekajletnem delu s ciljno skupino Romov



PREDSTAVLJENE DOBRE 

PRAKSE

• Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Katja Volf)

– (sodelovanje SA in VNRC)

• sodelovanje pri naboru udeleženk za vključitev v program SA – večkratni osebni obiski 
potencialnih udeleženk na terenu, v romskih naseljih; 

• informiranje o aktivnostih;

• sočasne aktivnosti za vse družinske člane, s čimer smo rešili izziv glede varstva otrok;

• povezovanje z lokalnimi organizacijami.

– ohranjanje stikov z udeleženci v času Covid-19

• SA – dnevni izzivi za udeleženke preko FB MSN s simboličnim darilcem ob ponovnem 
srečanju;

• VNRC – podpora OŠO pri komunikaciji in usmerjanju udeležencev.



• Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (Sanda Kostelac)

– težave z naborom udeleženk v prvi skupini - sodelovanje z lokalno skupnostjo 
(župan, romski svetniki, predstavniki romske skupnosti, obisk romskih naselij) se 
je izkazalo kot dobra praksa;

– motiviranje k zaposlitvi in dokončanju osnovne šole je pripeljalo  do pozitivnih 
izhodov udeleženk iz programa SA;

– sodelovanje z organizacijami, ki nudijo brezplačne aktivnosti za ciljno skupino 
Romov (Hiša sadežev družbe Črnomelj, Center za krepitev zdravja Črnomelj);

– ohranjanje stikov z udeleženkami v času razglašene epidemije (telefonsko, 
ZOOM, MS Teams);

– vključevanje udeleženk v aktivnosti, ki jih ZIK organizira (predstavitve na 
stojnicah, vključevanje v svetovanje in dneve kakovosti, ureditev zeliščnega 
vrta ZIKOSAD).



• Koordinatorka socialne aktivacije – MDDSZ RME Novo mesto (Barbara 
Gošnik)

– izzivi pri naboru udeleženk za vključitev v programe SA – tesno sodelovanje s 
CSD, ZRSZ in strokovnimi sodelavkami v projektih SA in VNRC je pripeljalo do 
uspešnih vključevanj udeleženk v programe.

• Ljudska univerza Kočevje (Andreja Vlašič Bižal)

– primer postavljenih komunalnih zabojnikov v romskih naseljih (v vsako 
posamezno gospodinjstvo) – romski aktivator kot pomembna oseba, ki mu Romi 
zaupajo in vez med komunalnim podjetjem, CSD-jem in romsko skupnostjo. 



• Ljudska univerza Lendava (Rahela Hojnik Kelenc)

– sodelovanje in koordinacija med izvajalsko organizacijo, CSD-jem in Uradom za 
delo pri vključevanju udeležencev v aktivnosti in pri celostnem dolgotrajnem 
spremljanju posameznika in družine kot celote;

– multidisciplinarni tim – člani, ki pokrivajo različna področja (sociala, predšolska 
vzgoja, srednješolska vzgoja, izobraževanje odraslih,…) – pomembno za 
celostno obravnavo vseh družinskih članov;

– zaposlovanje pripadnikov romske skupnosti – Romi imajo občutek pripadnosti 
in vključenosti, kreiranje programov za Rome z Romi.

• Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Anka Hozjan)

– tesno sodelovanje z delodajalci pri napotovanju udeleženk na usposabljanje 
pri delodajalcih v okviru II. modula programa SA – delodajalci po predhodnem 
dogovoru z izvajalci programa rade volje sprejmejo udeleženke v svoje 
organizacije – pomembno je spoštljivo sodelovanje z delodajalci na dolgi rok;

– uspešno rešen izziv v povezavi z bančnimi transferji oz. terjatvami pri tedenskih 
izplačilih udeleženkam SA – vloga, naslovljena na različne banke, s prošnjo, da 
se pridobljenih transferjev iz naslova SA udeleženkam ne odtegne iz računa.



• Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne 
programe in tehnologijo EPEKA (Jerica Lorenci, Petra Kovačec)

– oblikovanje programov in aktivnosti za Rome;

– vključevanje romskih žensk v prostovoljno delo – sklenitev prostovoljske 
pogodbe.

• Center za socialno delo, OE Črnomelj (Slađana Adamov)
– večnamenski romski center izven naselja – nevtralno območje za udeležence in 

izvajalce,
– sodelovanju z organizacijami, ki so pripravljene ponuditi brezplačne aktivnosti 

za ciljno skupino Romov,
– informiranju ciljne skupine Romov o prihajajočih aktivnostih – stalno aktivno 

obveščanje udeležencev o terminih aktivnosti preko telefona, FB,….



GRADIVO
(Brigita Herženjak)

• Skupna baza?

• Prilagajanje vsebine za potrebe ciljne skupine 
v posamezni regiji.



SODELUJOČI
• Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

✓ Katja Volf (katja.volf@ric-nm.si)

✓ Stanislava Papež (Stanka.papez@ric-nm.si) 

✓ Brigita Herženjak (brigita.herzenjak@ric-nm.si) 

✓ Ksenija Hočevar (ksenija.hocevar@ric-nm.si) 

✓ Tadeja Arkar (tadeja.arkar@ric-nm.si) 

• Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 
✓ Sanda Kostelac (sanda.kostelac@zik-crnomelj.si) 

✓ Simona Štirn (simona.stirn@zik-crnomelj.si) 

✓ Maja Fortun Novak (maja.fortun-novak@zik-crnomelj.si) 

✓ Špela Štefanič (spela.stefanic@zik-crnomelj.si)

✓ Janja Jankovič (janja.jankovic@zik-crnomelj.si) 

• Koordinatorka socialne aktivacije, MDDSZ RME Novo mesto
✓ Barbara Gošnik (Barbara.Gosnik@gov.si) 

• Ljudska univerza Kočevje (VNRC)
✓ Andreja Vlašič Bižal (andreja.vlasic.bizal@lu-kocevje.si)

• Ljudska univerza Lendava (SA in VNRC)
✓ Rahela Hojnik (rahela.hojnik@lulendava.si)

✓ Doroteja Horvat 

✓ Laura Kovač 

✓ Dragica Smej (dragica.s@lulendava.si)



• Raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan (SA)
✓ aktivacija@ris-dr.si

✓ Silvana Brenčič 

✓ Anka Hozjan 

✓ Mladenka Šerkezi 

✓ Tamara Fordan

• Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA
✓ Jerica Lorenci (jera@epeka.si)

✓ Petra Kovačec (petra@epeka.si) 

• Center za socialno delo Črnomelj (VNRC)
✓ Slađana Adamov (vnrc112017@gmail.com)

• Strokovni prispevek
✓ Sandi Horvat (Sandi.Horvat@rtvslo.si)  

• Drugi sodelujoči
✓ Jasmina Berginc (jasminaberginc@gmail.com) 

SODELUJOČI

mailto:vnrc112017@gmail.com

