
UTRINKI NAŠEGA DELA

oktober 2017-september 2021

oktober 2017-september 2021, arhiv RIC Novo mesto



O PROJEKTU VNRC Novo mesto

Obdobje izvajanja: 11. 10. 2017-30. 9. 2021

Lokacija izvajanja: RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

Financiranje: 20 % Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 80 % 
Evropski socialni sklad

Namen aktivnosti:

• utrditi zavest pri čim večjem številu pripadnikov romske skupnosti, da so sistemi
izobraževanj in raznovrstnih usposabljanj ter redna zaposlitev koristni in potrebni za dvig
življenjskega standarda

• okrepiti prepričanja vključenih pripadnikov romske skupnosti, da je z osebnim angažmajem
pri aktivnostih iskanja in pridobivanja informacij, vključevanjem v delovanje širše družbe, z
obiskovanjem usposabljanj in delavnic ter izobraževanj mogoče osebno rasti in izstopiti iz
kroga revščine, ne da bi pri tem morali spremeniti kulturno identiteto

• odpraviti predsodke, ki vodijo v nesodelovanje in odtujenost med pripadniki romske
skupnosti ter večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti

• okrepiti povezanost in vključenost pripadnikov romske skupnosti v ožje in širše družbeno
okolje v katerem živijo



Glavni cilj javnega razpisa: 

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo v VNRC nudili
aktivnosti: z vsebinami za krepitev socialno-ekonomskega položaja
pripadnikov romske skupnosti, za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje
in krepitev integracije v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja in
sodelovanja z večinskim prebivalstvom.

Specifični cilj javnega razpisa: Opolnomočenje ciljnih skupin za 
približevanju trgu dela.

Projektna skupina:

• Brigita Herženjak, vodja projekta (oktober 2017-september 2021)

• Stanislava Papež, romska aktivatorka (november 2017-september 2019)

• Ksenija Hočevar, romska aktivatorka (oktober 2019-september 2021).
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1. PREGLED V ŠTEVILKAH

- 196 skupinskih aktivnosti

- 188 individualnih aktivnosti

- 4767 udeležencev

- 18 promocijskih dogodkov

- zaposlitev romskega 
aktivatorja



❖Informiranje, promocija, animacija

❖Izvedba aktivnosti

❖Strokovna sodelovanja

❖Povezovanje s projekti in programi

2. USPEŠNA SODELOVANJA



❖ mediji (Radio SRAKA, Radio Krka RTV Slovenija, časopis 
Romano Them, Vaš kanal, Radio Romic, Radio 1, spletne 
strani, FB strani …)

❖ Socialna omrežja (spletna podstran RIC-a, FB VNRC NM, RIC-
a, svetovalnega središča; IG, LI RIC-a, spletne strani 
partnerjev)

❖ Mreža partnerjev (RICeva mreža partnerjev, mreža partnerjev 
Svetovalnega središča Novo mesto, Strateški svet 
Svetovalnega središča Novo mesto, Regijska mreža Dolenjska)

❖ Aktivnosti na terenu (terenski obiski skupaj s CSD, ZD Novo 
mesto, Rdeči križ; terenski obiski s strani romskega aktivatorja)

❖ Promocijski dogodki (Tedni vseživljenjskega učenja, Parada 
učenja, Dan za kakovost, regijski Festival zaTE, Dnevi 
svetovalnih središč, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj …)   

USPEŠNA SODELOVANJA: 
informiranje, promocija, animacija



❖ Mestna občina Novo mesto, CSD Novo mesto, ZRSZ Novo 
mesto, NIJZ Novo mesto, ZD Novo mesto, Rdeči križ Novo 
mesto, Revoz d.o.o., Komunala d.o.o., Pošta Slovenije, Svet 
Romske skupnosti Republike Slovenije, Skupnost občin 
Slovenije …

❖ Vodje različnih projektov v RIC-u (Svetovalno središče Novo 
mesto, Središče za samostojno učenje, Osnovna šola za 
odrasle, Učna pomoč, Pomoč Romom pri socializaciji, Zdravje 
žensk, RISE, Softskills, Socialna aktivacija za romske ženske 
…)

❖ Vodje različnih projektov izven RIC-a (Urad Vlade RS za 
narodnosti – Skupaj smo uspešnejši, drugi VNRC-ji, različni 
projekti drugih LU …)

❖ Društva in drugi (Zveza Romov Slovenije, Zveza Romov za 
Dolenjsko, DRPD, CŠOD, Romano Veseli, Prostovoljno 
Gasilsko društvo Pušča, Preporod, Življenje brez nasilja, Ključ, 
Romski akademski klub …)

❖ Prostovoljci   

USPEŠNA SODELOVANJA: 
izvedba aktivnosti



❖ 3 okrogle mize

❖ 7 večjih promocijskih dogodkov (npr. Dan za spremembe, 
Svetovni dan Romov …)

❖ 3 svetovne kavarne

❖ 1 Likovno-literarni dogodek

❖ Sodelovanje v komisiji projekta RISE za ocenjevanje izdelkov 
Romov

❖ Sodelovanje pri evalvaciji Nacionalnega programa ukrepov 
Vlade RS za Rome (2017-2021)

❖ Sodelovanje na zaključni konferenci RISE

❖ Sodelovanje na 9 razpravah v projektu Skupaj smo uspešnejši 
(Vlada RS za narodnosti)

❖ Sodelovanje na 5 sestankih Skupščin občin Slovenije  

USPEŠNA SODELOVANJA: 
strokovna sodelovanja



❖ Skupaj smo uspešnejši (Urad Vlade RS za narodnosti)

❖ RISE (RIC NM)

❖ Zdravje (Rdeči križ)

❖ Svetovalno središče Novo mesto (RIC NM)

❖ Središče za samostojno učenje (RIC NM)

❖ Osnovna šola za odrasle (RIC NM)

❖ Učna pomoč, Pomoč Romom pri socializaciji (ZRSZ NM, RIC 
NM)

❖ Socialna aktivacija za romske ženske (RIC NM)

❖ Aktivna politika zaposlovanja: Poseben program za Rome 
(ZRSZ)  

❖ SORO – Zdravje Romov (Kočevje)

❖ Finally – Finančna pismenost Romov (RIC NM)

❖ Mobilna služba za Rome (ZIK Črnomelj)

USPEŠNA SODELOVANJA: 
povezovanje s projekti in programi



❖ Motiviranje Romov za vključitev (brez 
finančnih dodatkov)

❖ Terensko delo (veliko različnih oseb)

❖ Izvedba aktivnosti za ciljno skupino (12 
udeležencev na skupino)

❖ Krajše aktivnosti z neznanimi osebami 
(nezaupanje v nove izvajalce)

❖ Slaba pismenost ciljne skupine (delo z 
gradivi je bilo oteženo)

❖ COVID-19

3. IZZIVI



4. AKTIVNOSTI S CILJNO SKUPINO

❖ Skupinske aktivnosti: delavnice, 
usposabljanja, praznovanja, 

ekskurzije, predavanje, 
predstavitve, dogodki, stojnice …

❖ Individualne aktivnosti za 
potrebe posameznika: učna 

podpora, zastopanje, 
spremljanje, druga podpora



SKUPINSKE AKTIVNOSTI

Delavnice o učenju



Kako se učijo drugje: 

na plaži ali v naravi?



Sodelovali smo na vsakoletni 

Paradi učenja

Na stojnici VNRC je bilo 

vedno zanimivo



Delavnice kulturnega 

značaja



Praznovali smo: Zaključek 

starega leta, Svetovni dan 

Romov



Pošta Slovenije nam je podarila 

darila za otroke. Kakšno veselje☺.



Delavnice sklopa skrb 

za okolje in prosti čas



Skrbeli smo za okolico 

romskega centra v 

Brezju.

Tudi avtobusna 

postaja je 

zahtevala skrb.

Ločevali smo  

odpadke.



Ali znajo moški likati? 

Seveda, vse se lahko 

naučimo.

Sedaj je dvorišče 

urejeno. Sploh ni bilo 

težko☺.



Delavnice za iskanje 

zaposlitve 



Delati v Revozu. Ali je to 

zame? Prisluhnili smo 

predstavitvi kadrovnice.



Delavnice za osebni 

razvoj



Gongi? Ali to res 

sprošča?

Hm … Če je Sandiju 

uspelo …



Delavnice o 
izobraževalnih 

možnostih



Ko bom velik bom 

„muzikant“ in obvladal 

več jezikov.



Kakšno izobrazbo rabim 

za …? Pozanimajmo se.



Ustvarjalne delavnice



Ustvarjalne delavnice so bile 

super. Kar lahko naredim 

sam, ne rabim kupiti, pa še 

uživam pri tem ...



… in vedno se kaj novega 

naučim.



Kuharske delavnice



Koliko mesa, kakšne 

začimbe, kaj pa 

zelenjava?



Probati ali ne probati?



INDIVIDUALNE 

AKTIVNOSTI



VSEBINA INDIVIDUALNIH AKTIVNOSTI

• Motiviranje za vključitev v delavnice VNRC NM

• Podpora pri vključevaje v izobraževalne programe

• Učna podpora v smislu razlage navodil učiteljev v formalnih
programih (predvsem pri predmetih slovenščina, etika in verstva,
geografija, matematika in glasbena umetnost)

• Motivacija staršev za podporo otrok pri učenju

• Zdrav način življenja (prehrana, gibanje, zdrava živila, pitje vode)

• Informiranje ciljne skupine o aktualnih temah (zdravje, sociala,
vzgoja)

• Informiranje ciljne skupine o aktivnostih na področju reševanja
romske tematike (infrastruktura, vključitev Romov v programe
izobraževanja ipd.)

• Pomoč pri pridobivanju informacij o socialnih transferjih

• Strah pred nekaterimi boleznimi (sezonska gripa, prehlad, okužbe,
poškodbe, COVID-19)

• Motiviranje za vključitev v učenje na daljavo



Romska aktivatorka Ksenija 
je vedno rada pomagala. 

Tukaj je pomagala pri osebni 
predstavitvi za vključitev v 

program. 



❖ Sprotna evalvacija skupinskih aktivnosti

5. EVALVACIJE IN UGOTOVITVE

Ocenjevalna lestvica od 1-5 (1-najmanj, 5-najbolj)

LETO

vključene 

osebe
organizacijo vsebino izvajalci povprečje

2017* 132 4,03 3,95 3,92 3,97

2018 438 4,56 4,58 4,22 4,45

2019 449 4,70 4,77 4,38 4,62

2020 281 4,71 4,74 4,74 4,73

2021** 84 4,65 4,65 4,65 4,65

SKUPAJ 1384 4,53 4,54 4,38 4,48
* od novembra 2017

** do avgusta 2021



najmanj zadovoljni

❖ različni izvajalci

❖ nezanimive vsebine (življenjepis, predstavitev 
poklicev, predstavitev programa javnih del, 
programi opismenjevanja …)

❖ aktivnosti v učilnicah

❖ brez finančnih dodatkov 

❖ oddaljenost od kraja bivanja (Škocjan, 
Šentjernej)

5. EVALVACIJE IN UGOTOVITVE



najbolj zadovoljni

❖ delavnice v romskih naseljih

❖ kuharske in ustvarjalne delavnice 

❖ znani in sprejet izvajalec

❖ praznovanja in prireditve (vendar samo za 
Rome)

❖ pogostitve ob koncu nekaterih aktivnosti

5. EVALVACIJE IN UGOTOVITVE



Hvala vsem za sodelovanje.


