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Projekt EXPECT MORE

Leto 2015 je na področju toka migracij in beguncev celi 
Evropi pokazalo, kje so omejitve politik, metodologij, 
strategij in pristopov. Od približno 60 milijonov ljudi, ki 
so se preseljevali zaradi preganjanja in življenjske og-
roženosti, se jih je več kot milijon odločilo, da se napo-

tijo proti Evropi, zaradi česar se je več članic Evropske 
unije znašlo pred nepričakovanimi izzivi. To je bilo še 
posebej prisotno na tako imenovani zahodni balkanski 
poti (Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Nemčija, Slovaška, 
Madžarska, Danska in Švedska), ampak tudi v drugih 
državah, ki tega prej niso pričakovale.

Izkušnje projektnih partnerjev, ki zadevajo integraci-
jo beguncev in prosilcev azila na trge dela, zelo jasno 
kažejo, da obstaja velikanska potreba po izmenjavi pris-
topov najboljših praks predhodnih pobud in medsebojnih 
evaluacijskih pristopov glede smernic, svetovanja in tudi 
programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
ki so povezani z izzivi integracije beguncev na trge dela 
v Evropi.

Obstaja pisana zbirka znanja, izkušenj in pristopov, 
ki so na razpolago na področju svetovanja in smernic 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, programov 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
ter integracije na trge dela vsepovsod po Evropi. Države 
članice EU in njihove zadevne organizacije so v zadnjih 
letih razvile širok nabor metod in pristopov (soočene 
z nekdanjimi izzivi, ciljnimi skupinami itd.), ki so lahko 
podlaga za evaluacijo, analizo, prilagoditev in transfer v 
nove okvirje pogojev in okoliščin. Vendar pa je potrebno 
jasno povedati, da vsi pristopi, ki so jih do zdaj predstavi-
li in o njih razpravljali na platformah, omrežjih itd. potre-
bujejo ponovno evaluacijo in adaptacijo spričo situacije, 
ki je v osnovi drugačna, kot je bila tista pred septembrom 
2015.

Partnerji projekta EXPECT-MORE so imeli priložnost 

deliti svoje izkušnje, medsebojno evaluirati pristope, ki 
so na voljo v Evropi, v povezavi z izzivi nedavne pretek-
losti in izmenjati uspešne pristope v povezavi s

a) smernicami in svetovanjem,
b) programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja,
c) integracijo na trge dela in učenjem v povezavi z de-
lovnim mestom

za begunce pod mednarodno zaščito v eni od članic Ev-
ropske unije.

Izbor najboljših praks 

Sedanji izbor najboljših praks je glavni rezultat projekta 
EXPECT MORE. Gre za rezultat naslednjega procesa v 
štirih korakih, ki prispeva h glavnim ciljem, ki jih zahteva 
projekt:

1. Izbor in izmenjava petih najboljših praks na partner-
sko državo glede na predlogo za opis, ki je bila izdelana 
posebej za ta projekt, na treh področjih:

• pristopi smernic in svetovanja,
• programi nadaljnjega poklicnega izobraževan-
ja in usposabljanja ter didaktika nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja,

• integracija na trge dela in programi delovnih iz-
kušenj,
 
za begunce in migrante v Evropi.

2. Evaluacija in analiza zbranih najboljših praks v skladu 
z orodjem »Future-Proof-Matrix«, ki je bilo razvito po-
sebej za ta projekt, in selekcija ene najboljše prakse, ki 
temelji na rezultatih evaluacijskega procesa, na partner-
ico za vsako področje (skupno tri najboljše prakse na 
partnerico).
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3. Načrtovanje transfera najboljših praks drugim 
državam in kontekstom zahvaljujoč trem dejavnostim 
(učenje, poučevanje in usposabljanje), ki so se zgodile v 
času treh let časovnice projekta, kot sledi:

• 1. LTTA v Bratislava (SK) za izmenjavo in načrtovanje 
transfera najboljših praks glede programov nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja in didaktike,

• 2. LTTA v Firencah (I) za izmenjavo in načrtovanje 
transfera najboljših praks glede nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja programov in didaktike,

• 3. LTTA v Gradcu (A) za izmenjavo in načrtovanje 
transfera najboljših praks glede integracije na trge dela 
in programov delovnih izkušenj.

4. Publikacija pričujočega Izbora najboljših praks, ki te-
melji na treh izbranih najboljših praksah na državo part-
nerico.

Kako so bile izbrane najboljše prakse

Partnerstvo je na začetku projekta razvilo posebno »Fu-
ture-Proof-Matrix« orodje. To je bil temeljni instrument 
za analizo, evaluacijo, selekcijo in transfer najboljših 
praks na treh zgoraj omenjenih področjih. Zahvaljujoč 
orodju so bili identificirani pristopi in modeli v partner-
skih državah analizirani v skladu z naslednjimi ključnimi 
kriteriji:

• budget – vsota, ki je potrebna za izpolnitev ciljev naj-
boljše prakse;

• število oseb, ki so neposredno vključene v najboljše 
prakse;

• trajanje projektov najboljših praks, izraženo v mesecih;

• jezik brez ovir – da bi ocenili, ali najboljše prakse 
omogočajo pristop brez ovir v smislu spola, religioznega 
porekla, jezika, tehničnih spretnosti in kulture;

• sprejem najboljših praks s strani ciljne skupine;

• stopnja podpore deležnikom s strani zasebnega, jav-
nega, civilnega sektorja in sektorja aktivnih državljanov; 

• dimenzija družbene vključenosti najboljših praks na 
področjih zaposlovanja, zdravstvenega varstva, jezika, 

izobraževanja in nastanitve;

• vzdržnost najboljših praks z okoljskega, družbenega, 
pravnega in gospodarskega vidika.

• stopnja prenosljivosti najboljših praks v druge države 
Evropske unije.

Najboljše prakse, ki so bile izbrane v skladu z »Futu-
re-Proof-Matrix«, lahko na ustrezen način prispevajo pri 
spopadu z izzivi integracije beguncev in migrantov v Ev-
ropi na trge dela in so lahko prenosljive v druge države 
in kontekste.

Koristi za bralca  

Pričujoč izbor najboljših praks nudi uporabne pristope, 
metodologije, orodja in ideje za organizacije, ki migran-
tom, beguncem in prosilcem azila vsepovsod po Evro-
pi nudijo socialne storitve in storitve vključevanja na trg 
dela. V skladu s podrobno analizo in izmenjavo v okviru 
partnerstva so najboljše prakse enostavno prenoslji-
ve v druge države (ker so vzdržne, nizkostroškovne in 
omogočajo pristop brez ovir ter pogosto nimajo poseb-
nih zahtev za njihovo uporabo) in lahko vsebujejo upo-
rabne kontakte in povezave do drugih projektov.
Upamo, da vam bodo te najboljše prakse dale navdih 
in nove ideje pri vašem delu na področju družbenega 
vključevanja!

EXPECT MORE projektna skupina

Detajli > www.expect-more-project.eu
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SVETOVANJE IN INFORMIRANJE
ZMAGOVALNI PROJEKTI
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FUNDING SOURCES private donations, foundations, crowdfunding 
FUNDING AMOUNT 2017: 70.000 €

Prosilci azila imajo težave pri iskanju možnosti za nas-
tanitev. Celo tisti ljudje, ki sta jim bila podeljena azil ali 
začasno bivališče, imajo podobne izkušnje in le stežka 
poiščejo privatno nastanitev.

Izolacija in prostorska segregacija predstavljata hudo 
oviro pri procesu integracije in tako povzročata socialno 
neravnovesje. Da bi preprečili situacijo obojestranske-
ga nezaupanja in izključevanja, je naš projekt »Begun-
ci dobrodošli« združil begunce/prosilce za azil in tiste, 
ki si delijo stanovanje in imajo v stanovanju na razpo-
lago še nekaj prostora. Naš cilj je olajšati integracijo s 
pomočjo sobivanja. S pomočjo vključevanja beguncev 
v osrčje naše družbe ustvarjamo prostor za komunika-
cijo in deljene izkušenj, spodbujamo socialna omrežje, 
odpravljamo predsodke in pospešujemo poznavanje 
nemškega jezika. Tako skupno aktivno življenje v del-
jenih stanovanjih učinkovito integrira nove državljane v 
našo družbo.

Naši prostovoljci veliko pomagajo pri združevanju be-
guncev in sostanovalcev. Še posebej veliko pozornost 
posvečajo širokemu področju skupnih interesov in nu-
dijo nadaljnje sestanke, podporo in zagotavljajo trajno 
delitev stanovanja. 

Do zdaj smo poiskali nastanitev za skoraj 600 beguncev 
v vseh zveznih avstrijskih deželah (590 do junija 2019). 
Trenutno imamo tim treh zaposlenih (projektni direk-
tor, prostovoljec koordinator in PR), tri koordinatorje za 
zvezne dežele in 40 prostovoljcev.

Naše delavnice »protirasističnih spretnosti«, »azilnega 
zakona« ter »begunci in travma« smo za naše prosto-
voljce izvedli skupaj petdesetkrat. Od oktobra 2016 pri-
rejamo dodatne nastanitvene svetovalne delavnice za 
naše ciljne skupine vsaka dva tedna.

»Begunci dobrodošli« je del mednarodnega omrežja 
(http://www.refugees-welcome.net/) in je dejavno v 
14 državah, vključno s Kanado in Avstralijo. Ideja 
vključevanja beguncev v osrčje naše družbe in njihovo 
sprejemanje v naše domove se je razširilo me državami 
v dobi dveh let.

Pomembno je, da vzdržujemo konstanten porast v re-
gistraciji privatnih nastanitev neodvisno od političnega 
vzdušja v naši državi.

Vzdrževanje jedrnega tima trajnih prostovoljcev in red-
nih dejavnosti gostovanja nam zagotavlja trajno delo-
vanje in zastavljanje prihodnjih ciljev. Te redne dejav-
nosti vključujejo implementacijo »WoWo« naprednega 
usposabljanja za zaposlene, delavnic, ur konzultacij in 
dvomesečnih shodov za »Begunci dobrodošli« sostano-
valce. Eden največjih izzivov pa je dolgoročno financi-
ranje projekta.

Ključna razlika med »Begunci dobrodošli« in drugimi 
nastanitvenimi iniciativami je osredotočenost na to, da 
si bivalni prostor delijo ljudje, ki imajo begunsko ozadje, 
ter tisti, ki tega nimajo. Z nastanitvijo beguncev v pri-
vatna bivališča, kot so (študentska) delitev stanovanja 
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ali pa sobivanje z družinami, ne samo, da omogočamo 
nastanitev, ampak tudi ustvarjamo nov dom. To bo po-
spešilo integracijo in participacijo prosilcev za azil v avs-
trijski družbi, ki bodo potem imeli dostop do omrežja, ki 
jim lahko pomaga v drugih vidikih njihovega življenja, tj. 
pri učenju nemščine, pomoči pri izpolnjevanju obrazcev 

in pri iskanju službe. Hkrati njihovi lokalni sostanovalci 
pridejo v stik s tematiko migracij ter begunske in azilne 
politike.

Zelo pomembno je zgodnje dodeljevanje vlog in področij 
odgovornosti. Tako je projekt utemeljen na vitalnih te-
meljih in ima trdno podlago za delo v smeri prihodnjih 
ciljev. Tudi financiranje je zelo ključen faktor in ga je tudi 
potrebno upoštevati v zgodnjih fazah projekta.

Celotna ideja je zgrajena na dobri volji ljudi in odprti 
družbi ter na političnem vzdušju v državi in tem, kdo ima 
oblast. S pomočjo zasebnega financiranja smo uspeli 
ustanoviti dolgoročno in vzdržno delovno okolje.
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FUNDING SOURCES Donations  
FUNDING AMOUNT n/a

»Are You Syrious« (v nadaljevanju AYS) se je začela 
poleti 2015 kot civilna iniciativa prvih posredovalcev iz 
Hrvaške, ki so poskušali podpreti begunce na balkanski 
poti. Danes je to registrirana NVO s približno 200 prosto-
voljci v veliko različnih državah.

Zveza AYS je bila ustanovljena, da bi pomagala begun-
cem. Najprej so bili prostovoljci aktivni na balkanski poti, 
kjer so največ ur delali na Hrvaškem, v Sloveniji in v 
Grčiji. Poleg nudenja neposredne pomoči, kot so hrana, 
oblačila, higienski pripomočki, informacije in prijateljska 
podpora, je iniciativa prerasla v dejavnosti, katerih na-
men je izboljšanje življenjskih pogojev beguncev in za-
govarjanje njihovih pravic ter informiranje javnosti glede 
stanja na poti beguncev.

Z zaprtjem tako imenovane balkanske poti in zadržan-
jem velikega števila prosilcev za azil na Hrvaškem se 
delo vse bolj osredotoča na begunce, ki so locirani v 
Sprejemnem centru za iskalce azila v Zagrebu. Poseb-
no pozornost namenjajo delu z otroki in izboljšanju živ-
ljenjskih pogojev za prosilce za azil na področjih zdravst-
venega varstva, nastanitve, zaposlitve in izobraževanja.

Količinski rezultati:

• FB stran s 44.000 sledilci (https://www.facebook.com/
areyousyrious/).

• Brezplačna »trgovina« za migrante (“Dućan za sve”) 
– tam lahko ljudje pustijo obleke, čevlje, higienske pred-
mete ali igrače, ki jih več ne potrebujejo in ki bi bili lahko 
uporabne za migrante. Tako lahko ljudje, ki so izgubili 
dom in ki trenutno živijo oz. prebivajo na Hrvaškem gre-

do v »trgovino« in dobijo, kar potrebujejo. Prostor poleg 
sprejemanja in oddajanja stvari omogoča migrantom 
dostop do računalnikov, ki jih lahko uporabijo pri iskan-
ju službe ali za stik s svojimi družinami. V »trgovini« je 
prostor za druženje in pogovor. Zidovi so okrašeni z deli 
prosilcev za azil iz hotelov Porin in Dugave. Dela se lah-
ko odkupijo s pomočjo donacije, ki bo darovana tistim, ki 
jo najbolj potrebujejo.

• Jezikovni tečaji – prostovoljci učijo begunce jezika.

• Opozarjanje medijev na nepravilnosti v ravnanju z be-
gunci.

Iniciativa je usmerjena v neposredne potrebe migrantov 
in prosilcev za azil – tistim, ki so na poti in v prehodu in 
tistim, ki bodo ostali. V zadnjem času so se iniciativa in 
njeni prostovoljci osredotočili na begunce, ki so locirani 
na Hrvaškem, še posebej na otroke, da bi izboljšali pogo-
je prosilcev za azil na področjih zdravstvenega varstva, 
nastanitve, zaposlitve in izobraževanja otrok in odraslih. 
Od leta 2006 je 793 oseb dobilo mednarodno zaščito 
v Republiki Hrvaški in 260 ljudi na Hrvaškem trenutno 
zahteva mednarodno zaščito. Poleg tega je Hrvaška 

vključena v ponovno naselitev in program premeščanja 
beguncev iz Turčije in Grčije z izključno odgovornostjo 
za njihovo aktivno vključevanje v družbo, kjer lokalne 
skupnosti igrajo glavno vlogo. To leto bi Vlada Republi-
ke Hrvaške morala sprejeti tudi Načrt razporeditve oseb, 
ki jim je bila odobrena mednarodna zaščita v Republiki 
Hrvaški, s pomočjo katerega je načrtovana decentralizi-
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rana razselitev beguncev.

Iniciativa je zelo široko razširjena in dobro poznana in 
ima v širši javnosti podpornike in sovražnike. Kljub temu 
je zelo zastrašujoče, da kljub napadom neznancev na 
materialno premoženje včasih pride do javnega izražan-
ja nestrinjanja s prostovoljci, begunci in prosilci za azil.

Odprti sestanki in dialog med begunci in lokalno sku-
pnostjo, pripravljenost pri izmenjavi izkušenj, kulturnih 
posebnosti, obojestransko razumevanje in sprejemanje 
so ključni za integracijo.

Iniciativa vključuje veliko število aktivistov in prostovol-
jcev in je samozadostna, ker se financira s pomočjo do-
nacij.

Na Hrvaškem AYS omogoča dnevno podporo beguncem 
in prosilcem za azil. Razvija neodvisne integracijske pro-
grame za otroke in odrasle, da bi pospešila njihov dos-
top do izobraževanja, nastanitve in zaposlitve. Izvajajo 
tudi zagovorniške kampanje, kadarkoli je to potrebno.

Ena od temeljnih dejavnosti je zagotavljanje povzetkov 
dnevnih novic s terena, ki so v glavnem namenjeni pro-
stovoljcem in beguncem na poti, ampak tudi novinarjem 
in drugim.

AYS je eden od ustanoviteljev Koordinacije za integra-
cijo, ki je neformalno omrežje organizacij civilne družbe, 
ki nudi podporo beguncem s pomočjo integracije skozi 

njihovo delo. Organizirajo Teden beguncev (leta 2018 
že petič zapored), ki vključuje vrsto javnih dogodkov, na 
katere so vabljeni državljani, da se seznanijo z novimi 
člani hrvaške družbe (program: https://www.facebook.
com/events/450533059098486/).

ARE YOU SYRIOUS
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V Nemčiji so begunci in prosilci za azil enakomerno raz-
deljeni med 16 zveznih dežel v skladu z uradno razdelit-
veno formulo, ki se imenuje »Königssteiner Schlüssel«. 
Pri izračunu šteje skupni davčni prihodek zvezne dežele 
2/3, število prebivalcev pa 1/3. Potem ko so begunci in 
prosilci za azil razporejeni v 16 zveznih dežel, jih po-
samezne vlade razporejajo na regionalnem in lokalnem 
nivoju.

V skladu s to formulo je zvezna dežela Mecklenburg-Po-
morjansko dolžna skrbeti za 2 % vseh beguncev in pro-
silcev za azil, ki pridejo v Nemčijo. To se ne sliši veliko, 
ker je Mecklenburg-Pomorjansko šesta največja zvez-
na dežela v Nemčiji. Ampak z vidika prebivalstva je ko-
maj na 14. mestu. Hkrati je Mecklenburg-Pomorjansko 
med tistimi zveznimi deželami, ki se soočajo z velikimi 
gospodarskimi in socialnimi težavami, kot so visoka 
stopnja brezposelnosti, najnižji dohodek, visok delež 
starega prebivalstva, intenzivno odseljevanje mladih in 
izobraženih v druge zvezne dežele in veliko težav s kse-
nofobnimi stališči v veliko različnih delih družbe. Druga 
težava je tradicionalne narave, saj je v tej zvezni deželi 
živelo zelo malo tujcev, kar pomeni, da je zelo malo iz-
kušenj in ozaveščenosti v smeri vključitve in integracije 
oseb z drugačnim kulturnim ozadjem.

V luči teh okvirjev socialno vključevanje in delovna in-
tegracija beguncev in prosilcev za azil, še posebej, če 
prihajajo izven Evrope, nista enostavna. Večina iniciativ 
in projektov, ki delajo s to ciljno skupino, morajo začeti 
iz nič in ne morejo računati niti na izkušnje niti na infras-
trukturo ali splošno ozaveščenost glede tega problema.
A ker je potreba po delovanju velika in državni organi 
ter iniciative ukrepajo počasi in birokratsko, je pogosto 
od (pol)zasebnih iniciativ odvisno, da začnejo delovati in 
se ukvarjajo z začetno skrbjo za begunce in prosilce za 
azil, ki pridejo.

Sledeče dejavnosti so bile prve, ki so bile organizirane 
in izvajane:

• organizacija in nastanitev, hrana in dostojna oblačila;

• podpora pri obiskovanju državnih organov, centrov jav-
nega zdravja, zavarovalnic, bank itd.;

• organizacija jezikovnih tečajev in prostočasnih dejav-
nosti;

• implementacija (kulturnih) sestankov med lokalnim 
prebivalstvom in migranti, da se seznanijo drug z dru-
gim in da se povečujeta medsebojna ozaveščenost in 
razumevanje;

• informacijski dogodki in diskusijske skupine z lokalnimi 
prebivalci, za dvigovanje ozaveščenosti in tolerance in 
tudi za povečanje podpore s strani splošne javnosti;

• mreženje med vsemi deležniki (oblasti, društva, pod-
jetja, zasebniki), ki jih zanimajo podpiranje integracije in 
dejavnosti inkluzije; izgradnja komunikacijske in infor-
macijske infrastrukture.

Ko so bile zadovoljene organizacijske in družbene po-
trebe in zahteve, se je Iniciativa za pomoč beguncem 
osredotočila na drugi korak v organizaciji delovnih mest 
in kratkoročnih delovnih pogodb.

Zdaj bi lahko rekli, da je dosežen tretji nivo inkluzije in 
integracije ne samo v Mecklenburg-Pomorjanski, ampak 
tudi vsepovsod v Nemčiji. Na tej stopnji je glavna skrb 
dolgoročna integracija na trgih dela. Toda to je resničen 
izziv za državo, ker je stopnja brezposelnosti že bistve-
no večja, kot je nemško povprečje, in je ponudb za delo 
le malo.

Skupno je bilo mentorstva deležnih 150 beguncev in 
prosilcev za azil.

Glavni kakovostni vpliv, ki je bil dosežen, je naslednji:

• Najprej je bilo mogoče omogočiti temeljno strukturo 
dnevnega življenja beguncev in prosilcev za azil in os-
misliti njihovo prisotnost v državi.

• Mogoče je bilo povečati splošno ozaveščenost in tole-
ranco znotraj lokalne skupnosti.

• Zaradi bližnjega stika z družbo in mentorji so begunci 
in prosilci za azil dobili dober vpogled v nemški način 
življenja na različnih ravneh (družbeno, kulturno, poslov-
no).
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• Implementacija na trgih dela je bila na začetku zahtev-
na zaradi težke gospodarske situacije v deželi. Ampak 
sčasoma smo našli nekatere sektorje, kjer je dobrodošla 
katerakoli delovna sila. Tega je največ v turistični dejav-
nosti. Pogosto morajo begunci in prosilci za azil začeti 
s slabo plačanimi deli, ampak za ta dela po drugi strani 
vsaj ni potrebne nobene formalne kvalifikacije. Zato je to 
dober začetek.

• Sčasoma je bilo mogoče doseči določen nivo integraci-
je in inkluzije ter sodelovanja med lokalnimi prebivalci in 
begunci/prosilci za azil. Toda na obeh straneh je obstaja-
la tudi manjšina, ki je imela več težav s tem procesom.

• V splošnem bi lahko rekli, da so se lokalni prebivalci v 
celotnem procesu prav tako nekaj naučili glede drugih 
kultur in mentalitet in, ne nazadnje, tudi o sebi.

• Dolgoročno se je to, da se financiramo in da smo odvis-
ni od državnih organov, izkazalo za prednost, ker:

- je bilo mogoče delovati hitro in brez komplikacij z 
največjim možnim učinkom, ki se je odrazil na lokalnem 
nivoju,

- je vključevanje tako veliko lokalnih udeležencev 
povečalo splošno ozaveščenost in močan občutek last-
ništva med vsemi vpletenimi,

- se beguncem in prosilcem za azil ni bilo nikoli treba 
ukvarjati z birokrati ali državnimi organi, ampak vedno z 
osebo, ki so jo poznali in jim je bila všeč,

- je bilo vse težave mogoče rešiti na ravni neposredne 
komunikacije.

REFUGEES’ ASSISTANCE 
INITIATIVE
of the Refugees’ Assistance Association of the 
municipality of Warin 

WWW www.fhwarin.de 
EMAIL email@fhwarin.de 
FUNDING SOURCES donations, membership fees 
FUNDING AMOUNT N/A



WORKSHOP OF THE FUTURE 
Development of a Settlement-type Helping House and 
Social Assistance Services in Gilvánfa 
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WWW www.ilvanfa.hu/a-jovo-muhelye/ 
EMAIL szamadanoj@gmail.com
FUNDING SOURCES European Social Fund and Hungarian state support
FUNDING AMOUNT 145.695.745 HUF

Glavni cilji projekta so bili razvoj storitev in programov 
za socialno integracijo manjšinske ciljne skupine (roms-
ko poreklo), ki živi v ločenih naselbinah (Gilvánfa) manj 
razvite regije (Ormánság, južna Baranja, Madžarska) 
in izboljšanje bivanjskih in življenjskih pogojev ljudi, ki 
živijo v naseljih ter nadaljnja podpora njihovi socialni in-
tegraciji.

Projekt je vključeval šest celovitih ciljev, ki so bili do-
seženi: 

1.) razvoj storitev in programov za socialno integracijo 
ljudi, ki živijo v naselbinah; 

2.) izgradnja podpornega sistema, da bi povečali 
učinkovitost profesionalnega dela, ki vključuje zunanje 
svetovalce, skupine strokovnjakov in institucije; 

3.) razvoj lokalnega socialnega/solidarnostnega gospo-
darstva; 

4.) izboljšanje nastanitvenih in življenjskih pogojev pre-
bivalcev naselbin in promocija njihove socialne integra-
cije; 

5.) opolnomočenje lokalne skupnosti; 

6.) promovirati integracijo marginalizirane Gilvánfa v mi-
kroregijsko, okrajno in regionalno sodelovanje.

Rezultat projekta je bil, da se je občutno povečala za-
poslenost znotraj ciljne skupine. Usposabljanja, ki so 
bila izvedena v okviru projekta, so uspešno pripomog-
la k bolj ugodnemu položaju udeležencev na trgu dela. 
Profesionalni in znanstveni temelj in implementacija 
kompleksnega posredovanja sta bila zagotovljena z 
udeležbo zunanjih svetovalcev na pomembnih diferen-
ciranih področjih (zaposlitev, usposabljanje, razvoj sku-
pnosti in lokalni gospodarski razvoj).
 
Skupno število v projektu udeleženih oseb je bilo 120. 
Število pozitivnih rezultatov je štelo 72 oseb. Število ude-
ležencev na usposabljanju je bilo 40. Število uspešno 
usposobljenih udeležencev je bilo 24. Število študentov, 
ki so izvajali praktično usposabljanje na delovnem mes-
tu je bilo 16. Število zaposlenih oseb je bilo 18. Število 
ljudi, vključenih v druge programe kot rezultat tega pro-
jekta, je bilo 24 oseb. Število oseb, zaposlenih za naj-
manj 3 mesece v 6 mesecih po zaprtju individualnega 
razvojnega načrta je bilo 3.

V okviru projekta je bilo organizirano veliko tečajev 
usposabljanja: 1.) Pridobitev profesionalnega vozniške-
ga dovoljenja: 8 oseb je začelo usposabljanje in 5 od 
njih je bilo izdano vozniško dovoljenje. 2.) Dokončanje 
manjkajočih razredov osnovne šole: od 11 oseb, ki so 
začele usposabljanje, je 7 oseb dokončalo osnovnošol-
sko izobrazbo. 3.) Usposabljanje s tehnikami za iskanje 
zaposlitve je bilo izvedeno s 15 udeleženci. 4.) V raz-
voju znanja na področju digitalnega iskanja zaposlitve 
je sodelovalo 14 ljudi. 5.) Kvalifikacijo za traktorskega 
voznika T kategorije je pridobilo 5 oseb. 6.) Vozniško do-
voljenje T in diplomo iz usposabljanja za agrikulturnega 
mehanika so prejeli 4 ljudje. 7.) 16 ljudi je bilo vključenih 
v domače usposabljanje. 8.) Usposabljanja za domača 
dela je bilo deležnih 12 žensk. 9.) Certifikat za vrtnarja 
je bil izdan 2 osebama. 10.) Tečaj za upravljavca s težko 
mehanizacijo je bil izveden za eno osebo. 11.) Usposa-
bljanje na področju prehrambne kemije in prodaje zelišč 
je bilo izvedeno za 4 osebe. 12.) Usposabljanje za pro-
dajalko je bilo izvedeno za 4 osebe. V okviru projekta je 
bilo vključeno tudi usposabljanje za ozaveščenost.

Rezultat projekta je tudi nastanitvena Hiša pomoči, ki 
deluje kot prostor skupnosti in prispeva k povečanju so-
cialne kohezivnosti. Uspešna implementacija projekta 
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pomembno dviga pozitivni rating Gilvánfe v mikroregiji 
in omogoča več učinkovitega sodelovanja med bližnjimi 
naselbinami. Stopnja izobrazbe in zaposlitve ciljnih sku-
pin se je povečala, kar je omogočilo povečanje lastnega 
interesa v ciljni skupini.

WORKSHOP OF THE FUTURE 
Development of a Settlement-type Helping House and 
Social Assistance Services in Gilvánfa 

WWW www.ilvanfa.hu/a-jovo-muhelye/ 
EMAIL szamadanoj@gmail.com
FUNDING SOURCES European Social Fund and Hungarian state support
FUNDING AMOUNT 145.695.745 HUF



KIM
Key Competencies for Migrants, Promote Social
Inclusion and Gender Equality 
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WWW www.formazionenet.eu  
EMAIL giorio@formazionenet.eu  
FUNDING SOURCES EACEA - Lifelong Learning Programme – Grundtvig Multilateral Projects 
FUNDING AMOUNT 370.372 €

KIM projekt je bil namenjen promociji socialne inkluzije, 
aktivnega državljanstva in učenja migrantov v skladu s 
prioritetami EU:

- Sporočilo Evropskega sveta (2006) 614 in (2007) 558,
 
- Ugotovitve, sprejete v okviru izobraževanja odraslih 
(2008/C 140/9),

- ET2020.

Projektni partnerji iz Italije, Nemčije, Združenega kral-
jestva, Španije, Švedske in Avstrije so zaznali težave 
pri implementaciji projektov in so bili usmerjeni k po-
speševanju socialne inkluzije, možnosti zaposlitve in 
učenja ključnih spretnosti na evropskem nivoju. Te 
težave so se pojavile zaradi pomanjkanja deljenja mo-
delov in postopkov, ki bi ponazarjali, kako izboljšati parti-
cipacijo migrantov pri učenju na nivoju EU, pomanjkanja 
postopkov za prepoznavanje in potrjevanje neformalnih 
in formalnih procesov učenja in potrebe izboljšati in po-
sodobiti kompetence profesionalcev, ki delajo z migranti, 
da bi izboljšali kakovost storitev.

Dobra praksa, ki jo bomo opisali, je KIM ISIP (Individu-
alni načrt socialne inkluzije). Ne smemo pa pozabiti na 
druge razvite produkte, ker le-ti tvorijo ključne dele pro-
jekta in so med seboj komplementarni.

Prvi korak v projektu je bil primerjati situacijo migrantov 
v partnerskih državah in izvesti raziskavo, da bi osvet-

lili dobre prakse in usposabljanja tistih, ki izobražujejo 
migrante.

Drugič, razvoj drugih produktov je bil usmerjen k spopa-
danju z identificiranimi problemi s pomočjo ustvarjanja 
in preverjanja:

- ocenjevalni priročnik, ki ilustrira metode za ocenjevanje 
ter identificira in potrjuje ključne kompetence migrantov 
in postopke za razvoj ter implementacijo prilagojenih 
načrtov za socialno inkluzijo;

- pilotski tečaj, ki temelji na KIM priročniku za usposa-
bljanje, ki nagovarja profesionalce, ki delajo z migranti v 
sprejemnih centrih, da bi se naučili metod in postopkov 
in da bi razvili strateške kompetence za implementacijo 
dejavnosti socialne inkluzije;

- Zelena knjiga, katere namen je refleksija o naučenem 
v sklopu projekta.
Vsi projektni partnerji na lokalnem nivoju zdaj uporabljajo 
KIM produkte. Toda zahvaljujoč njihovemu razširjenemu 

omrežju in splošnemu razširjanju rezultatov s pomočjo 
udeležbe na konferencah in seminarjih jih na nivoju EU 
uporabljajo tudi druge organizacije.

Rezultati:

- 75 intervjujev s tistimi, ki izobražujejo migrante, oz. s 
profesionalci, ki delajo z migranti (15/državo);
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KIM
Key Competencies for Migrants, Promote Social
Inclusion and Gender Equality 

WWW www.formazionenet.eu  
EMAIL giorio@formazionenet.eu  
FUNDING SOURCES EACEA - Lifelong Learning Programme – Grundtvig Multilateral Projects 
FUNDING AMOUNT 370.372 €

- 50 ISIP-jev, ki so jih izpolnili tisti, ki izobražujejo mig-
rante in ki so se udeležili KIM pilotskega usposabljanja 
(10/državo);

- 50 migrantov, ki so vključeni v projektne dejavnosti 
(ISIP-ji in KIM Dinners) (10/državo)

- 5 KIM pilotskih tečajev (eden v vsaki državi) za tiste, 
ki izobražujejo, ki so usmerjeni v ocenjevanje ključnih 
formalnih in neformalnih kompetenc migrantov in ki po-
spešujejo njihovo aktivno državljanstvo in možnost za-
poslitve;

- 5 KIM Dinners z migranti (eden v vsaki državi) ki po-
spešujejo njihovo integracijo in promovirajo socialno in-
kluzijo;

- 5 dni ozaveščanja (eden v vsaki državi), ki promovira-
jo rezultate projekta širši javnosti in podpirajo pogoje za 
podvajanje projektnih dejavnosti na temelju vzdržnosti;

- 1 zaključna konferenca v Firencah za predstavitev re-
zultatov projekta deležnikom (približno 80 udeležencev).

Tisti, ki izobražujejo migrante, in profesionalci, ki dela-
jo z migranti, so pridobili ali izboljšali svoje kompeten-
ce in spretnosti pri vrednotenju in imajo na razpolago 
nova orodja, ki jih lahko uporabljajo pri svojem delu. To 
zagotavlja zboljšano kakovost storitev in bolj učinkovite 
integracijske pristope.
Migranti, katerim so ovrednotili kompetence, to pomaga, 
da se bolje vključijo na trg dela EU, ker so bila orodja 
rezultat sodelovanja v okviru EU in ker se orodja izmen-
jujejo in prakse uporabljajo v petih različnih državah EU.
Lokalna, regionalna in nacionalna politična telesa in jav-
ne organe smo dosegli s pomočjo KIM Zelene knjige in 
s pomočjo konferenc, dogodkov in komunikacijskih ka-
nalov partnerskih organizacij. KIM Zelena knjiga odraža 
tisto, česar smo se naučili v času trajanja projekta in 
vsebuje priporočila za Komisijo in druge organe EU, ki 
so plod projekta z vidika reprodukcije in prenosljivosti.

Učinki so večja ozaveščenost glede metode ocenjevanja 
kompetenc, medsektorska tema enakosti spolov in prio-
riteta združevanja družin, da bi omogočili migrantom, da 
bi se trajno ustalili v EU, potrebe izobraževalnih in sve-

tovalnih institucij, ki zadevajo standardizacijo ISIP, in po-
treba po osredotočenju na vključevanje delodajalcev in 
izgradnja zaupanja v sektorjih delodajalcev in trga dela.

Po besedah v zaključnem poročilu o razširjanju je 
sporočilo projekta doseglo 1.043.788 oseb in 1500 orga-
nizacij na nivoju EU, še posebej zahvaljujoč dejavnosti 
španskih partnerjev na njihovi vladni spletni strani www.
bsocial.gva.es in zahvaljujoč obširnim evropskim om-
režjem projektnih partnerjev.

Zahvaljujoč omrežjem projektnih partnerjev in storitvam, 
ki jih omogočajo, smo potem, ko je bil projekt končan, 
dosegli približno 800 migrantov.

KIM produkti so bili razviti s pomočjo evropske perspek-
tive, tako da jih je mogoče reproducirati in uporabiti v 
vseh državah EU. Njihova uporaba je brezplačna.

Glavne inovativne značilnosti KIM projekta so:

- izmenjava med državami partnerstva na področju iz-
kušenj in najboljših praks za razvoj praktičnih orodij, pro-
tokolov in modelov za dnevno delo z migranti na evrops-
kem in partnerskem nivoju;

- primerjava med načrti, ki so bili razviti v različnih 
državah s strani 50 različnih evropskih strokovnih de-
lavcev, in – na podlagi tega – zagotavljanje primerljivih 
relevantnih podatkov o izobraževanju odraslih;

- elaborat postopkov, predlog in priročnikov, ki so po-
magali identificirati strateške kompetence za socialno 
inkluzijo migrantov in za razvoj ključnih neformalnih in 
formalnih spretnosti;

- snovanje Zelene knjige, ki temelji na rezultatih projek-
ta, ki so usmerjeni k snovalcem politik, deležnikom in 
odgovornim javnih in zasebnih organizacij, ki delajo na 
področju imigracij.

Vsa KIM orodja lahko uporabite brezplačno v okviru 
drugih projektov ali na zaposlitvenih centrih, agencijah 
za usposabljanje, v migrantskih pisarnah in sprejemnih 
centrih, ki so usmerjeni k podpori delovne vključenosti 
ciljnih skupin.



WHO WILL HELP?
The Ladislav Hanus Fellowship 
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WWW www.ktopomoze.sk 
EMAIL miska@ktopomoze.sk  
FUNDING SOURCES TIPOS National Lottery, International Visegrad Fund, Volkswagen Foundation, 
Accenture, Private International Foundation
FUNDING AMOUNT 30 000 € in 2016 plus volunteering, 95 000€  in 2017 

Bratovščina Ladislava Hanusa (SLH) je civilno združen-
je univerzitetnih študentov in mladih diplomirancev, ki 
imajo vizijo aktivno prispevati k razumevanju in razvoju 
resnične krščanske vere in kulture na Slovaškem.
Projekt »Kdo bo pomagal?«, ki so ga predstavili družbi, 

deluje na nacionalnem nivoju. Ciljna skupina so tisti, ki 
so najbolj ranljivi, torej skupina, ki je upravičena do med-
narodne zaščite. Gre za begunce ali upravičence do 
subsidiarne zaščite. Izpostavljajo, da je pomoč sosedu, 
ki to potrebuje, velika priložnost pomagati naši družbi, 
da postane bolj sočutna in bolj vzdržna. 
 
SLH prosi slovaško vlado, naj na Slovaško sprejme 100 
beguncev in brezdomnih družin iz Sirije in Iraka. Hkrati 
želijo, da vlada uvede perspektivo dostojanstvene in-
tegracije družin v slovaško družbo. Imajo idejo, da bi 
slovaške družine, posamezniki, organizacije, cerkve in 
podjetja dali javno obljubo oz. se obvezali, da bodo tiste 
ženske, moške in otroke, ki jih bodo sprejeli, integrirali v 
slovaško družbo. Poskušajo poiskati pomoč strokovnja-
kov, nastanitev beguncev in pomoč pri sprejemu s strani 
partnerjev in nevladnega sektorja, ki so dolgo časa de-
lali na področju integracije, tako da se begunci za rešitev 
ne bi bili prisiljeni obrniti na tihotapce ali trgovce z ljudmi.
 
SLH išče 1000 predanih prostovoljcev, ki bi pomagali 
družinam iz Sirije ali Iraka, če bi bil tem dodeljen azil na 
Slovaškem. SLH bo potem pozvala vlado, naj sprejme 
begunce in brezdomne osebe iz Sirije in Iraka.

SLH predlaga: pomagajte jim z nastanitvijo, pomagajte 
jim poiskati službo, integrirajte begunce v družbo, preds-
tavite begunce ljudem v soseski in pomagajte jim zgra-
diti pomembne odnose in prijateljstva; preživite dve uri 
časa na mesec z begunci.

Kvantitativni rezultati projekta:

48 prostovoljcev se že usposablja v štirih mestih na 
Slovaškem. Več kot 40 upravičencev za podporo pro-
stovoljcem je posameznikom na voljo v smislu učenja 
jezika, varstva otrok, iskanja službe, iskanja nastanit-
ve in oskrbe, tečaj računalništva, ki se ga udeležuje 10 
študentov; 4 dejavnosti skupnosti, ki jih organizira in jim 
prisostvuje 20-50 ljudi.

Bližnji vzhod se sooča z največjo begunsko krizo od 
leta 1948. Veliko število ljudi iz Sirije in Iraka so postali 
žrtve več let trajajoče državljanske vojne in preganjan-
ja s strani teroristične skupine Islamska država. Edini 
način, da se rešijo, je bil beg. Več kot 3,9 milijona držav-
ljanov Sirije in več kot 1,9 milijona državljanov Iraka je 
bilo prisiljenih zapustiti svoje domače države in poiskati 
zatočišče v začasnih domovih, ki so bili razpršeni vse-
povsod po svetu. Večina ne upa več, da so bo kdaj vrnila 
domov. In za to niso bili krivi sami.

SLH močno verjame, da je uspeh integracije beguncev 
odvisen od angažmaja posameznih članov družbe in 
poudarja, da resnična sprememba prihaja od znotraj. 
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Zato je jedro njihovih dejavnosti osredotočeno na pro-
stovoljski program. S tem bodo v sektor integracije be-
guncev vnesli inovativnost in podporo.

Prostovoljstvo ima dvojno prednost. Prvič, gre za in-
herentno dejavnost ozaveščanja, kjer se posamezniki 
naučijo več o položaju, v kakršnem so se znašli begunci, 
s pomočjo izkušenj iz prve roke in nato postanejo mul-
tiplikatorji v svojih lastnih skupnostih. Drugič, stik s slo-
vaškim prostovoljcem beguncem omogoča zgraditi most 
z našo družbo, jo bolje spoznati in prebujati občutek pri-
padnosti. Prostovoljci svojim novim begunskim prijatel-
jem običajno odprejo vrata do uporabnih virov ali nadal-
jnjega mreženja.

V smislu prostovoljskega programa SLH posveča veliko 
pozornosti izboru, pripravi in skrbi za svoje prostovoljce. 
Selekcijska faza se je začela z obsežnim pregledom, ki 
mu je sledilo povabilo na celodnevno usposabljanje, ki 
pripravlja prostovoljce na tip osebe, kateri bodo poma-
gali, in specifike njegove ali njene situacije. Po usposa-
bljanju je bila podpisana prostovoljska pogodba. Kar se 
tiče skrbi za njih, imajo prostovoljci dežurnega koordina-
torja, profesionalen nadzor s strani usposobljenega psi-

hologa vsaka dva meseca in skupinske sestanke vsake 
tri mesece, na katerih govori povabljeni profesionalec iz 

integracijskega sektorja. SLH verjame, da zagotavljanje 
teh obsežnih priprav in okvir podpore omogočata pro-
stovoljcem, da se učijo in razumejo izzive integracije be-
guncev bolj globinsko. To jim pomaga, da ostanejo ak-
tivni dlje, ne da bi postali demotivirani in bi želeli opustiti 
svoje poslanstvo. 

WHO WILL HELP?
The Ladislav Hanus Fellowship 

WWW www.ktopomoze.sk 
EMAIL miska@ktopomoze.sk  
FUNDING SOURCES TIPOS National Lottery, International Visegrad Fund, Volkswagen Foundation, 
Accenture, Private International Foundation
FUNDING AMOUNT 30 000 € in 2016 plus volunteering, 95 000€  in 2017 
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Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prosto-
voljstva, je humanitarna organizacija, ki je v javnem in-
teresu že od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v 

dvigovanje kakovosti življenja v skupnosti in zagovarjan-
je socialno marginaliziranih posameznikov. Glavna de-
javnost je promocija prostovoljstva, ker verjamemo, da 
lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj 
tolerantni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh ne glede 
na osebne ali življenjske okoliščine. Ponujamo usposa-
bljanje za prostovoljce in mentorje. Vrednote, ki jih zago-
varjamo, so solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, 
toleranca, enakost in enake priložnosti za vse. V okviru 
Slovenske filantropije v programskih enotah kombinira-
mo različne dejavnosti.

Izhodišče prakse je dejstvo, da v Slovenijo prihajajo 
različne skupine migrantov. Potrebujejo pomoč in pod-
poro pri integraciji. Dejavnosti se večinoma osredotočajo 
na zagotavljanje podpore in pomoči najbolj ranljivim sku-
pinam migrantov, ki vključujejo prosilce in osebe, ki jim je 
bila odobrena mednarodna zaščita. Doseženi cilji:

- ustrezno informiranje uporabnikov o njihovih pravicah 
glede pridobitve statusa in drugih aspektih socialne in-
tegracije;

- seznanitev in informiranje uporabnikov glede slovens-
ke družbe, kulturnih vzorcev, načinov delovanja različnih 
socialnih sistemov itd.;

- vodenje in pomoč pri integraciji (pomoč pri dokumen-
taciji, statusu, nastanitvi, izobraževanju, zaposlitvi itd.);

- informiranje uporabnikov glede posebnih zadev (ne-
varnost trgovine z ljudmi, spolno nasilje, zdravstvo itd.).

V okviru prakse izvajamo različne dejavnosti: individual-
ne razgovore, informiranje in vodenje, individualno so-
cialno delo z uporabniki, orientacijski program, v okviru 
katerega je uporabnik seznanjen z različnimi institucija-
mi in organizacijami, načini delovanja različnih sistemov, 
učenje osnov slovenskega jezika, neformalne delavnice 
o trgovini z ljudmi, o posebnih zdravstvenih zadevah itd.

Praksa je v prvi vrsti uspešna, ker se pri njenem izvajan-
ju osredotočamo na potrebe uporabnikov.

V letu 2016 je program vključeval skupno 981 uporab-
nikov. 251 jih je bilo mladoletnih. Orientacijski program 
smo izvajali od junija 2016 po 5 ur na dan. Leta 2016 
smo izvedli pet delavnic glede nevarnosti trgovine z ljud-
mi za prosilce za mednarodno zaščito. Leta 2016 je bilo 

286 prostovoljcev vključenih v implementacijo programa. 
Mediji so objavili približno 300 objav o programu. Izved-
li smo 15 dogodkov, ki so bili usmerjeni v ozaveščanje 
javnosti.

Uporabnikom programov se zdi enostavneje in hitreje 
vključevati v okolje, lažje jim je formalizirati svoj status. 
Bolje so seznanjeni s slovensko družbo, socialnimi sis-
temi in organizacijami. Zavedajo se svojih pravic itd.

Cilji programa se prilagajajo ali spreminjajo iz leta v leto 
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glede na potrebe uporabnikov.

Poleg teh dejavnosti izvajamo tudi različne dejavnosti, 
ki so usmerjene v dvigovanje javne osveščenosti (so-
delovanje z mediji, javni dogodki, pisanje člankov itd.). 
Tako vplivamo na splošno javnost, da je bolj odprta pri 
sprejemanje migrantov.

Neposredne dejavnosti, ki jih izvajamo s ciljnimi skupi-
nami, imajo prav tako dober učinek na splošno javnost, 
ker so migranti bolje integrirani v okolje.

Slovenska filantropija je vključena v različna nacional-
na in mednarodna omrežja in v sodelovanje z različnimi 
organizacijami. Tako prenašamo svoje znanje in dobre 
prakse na ta omrežja in organizacije. Sodelujemo na 
številnih javnih dogodkih doma in v tujini, kjer predstav-
ljamo naše dobre prakse. Včasih objavljamo publikacije 
o naših dobrih praksah.

Redno si zagotavljamo sredstva za implementacijo de-
javnosti s prijavljanjem na različne razpise.

Ves čas se poskušamo prilagoditi potrebam uporabni-
kov in poskušamo razviti vrsto inovativnih metod glede 
na potrebe uporabnika.

Ob delu je potrebno upoštevati situacijo, v kateri naši 
uporabniki živijo. Prosilci in osebe z mednarodno zaščito 
so pogosto travmatizirani kot posledica situacije v njiho-
vih državah izvora in iz časa njihovega potovanja. Poleg 
informiranja in vodenja potrebujejo tudi psihosocialno 
in psihoterapevtsko pomoč. V prihodnosti bo te vrste 
pomoči potrebno zagotavljati v večjem obsegu.
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NADALJNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

ZMAGOVALNI PROJEKTI
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Glavni cilj ECVET AGENT projekta je bil razviti učni 
načrt usposabljanja za mikropodjetništvo v kmetijskem 
sektorju, ki temelji na modelih znanja, veščin in kompe-
tenc za ciljno skupino romskih državljanov in tudi drugih 
depriviligiranih dolgotrajno brezposelnih oseb v part-

nerskih državah, ki bi bil usmerjen proti jasnim enotam 
učnih rezultatov, ki omogočajo uporabo ECVET sistema 
za priznanje preteklega učenja in izkušenj ciljne skupi-
ne.
Projekt ECVET AGENT želi izboljšati možnosti samoza-
poslovanja romskih državljanov in drugih depriviligiranih 
dolgotrajno brezposelnih oseb s pomočjo inovativnega 
programa usposabljanja v kmetijskem podjetništvu. Ta 
cilj je bil dosežen v obliki več konkretnih rezultatov, ki so:

1) raziskovalna študija za potrebe in zahteve ciljne sku-
pine in sektorja,

2) program poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
za kmetijsko podjetništvo,

3) na ECVET temelječ postopek priznavanja učnih re-
zultatov iz prej neformalnih učnih izkušenj.

Projekt ECVET AGENT je v vseh svojih fazah vključeval 
ciljne skupine. Bolj podrobno:

1. raziskovalna študija: v okviru prve faze projekta je bilo 
vključenih 240 oseb iz ciljne skupine;

2. druga faza je bila program poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja – 60 oseb je bilo vključenih v usposa-
bljanje;

3. na ECVET temelječ postopek priznavanja: v tretji fazi 
je bil postopek priznavanja zaključen pri 20 od 60 pri-
pravnikih.

Projekt je imel velik učinek ne samo na ciljno skupino, 
ampak tudi na: 

a. partnerske organizacije: 
Vse partnerske organizacije so bile globoko vpletene v 
poklicno izobraževanje in usposabljanje programe, in-
ovacijo v poklicno izobraževanje in usposabljanje in in-
tegracijo dolgotrajno nezaposlenih oseb na trg dela. S 
projektom ECVET AGENT so prejele inovativni program, 
ki omogoča usposabljanje velikega števila udeležencev 
in omogoča možnost, da je slednjim lahko priznano nji-
hovo predhodno učenje, ki je sprejeto v programu uspo-
sabljanja. To ima pomemben učinek na nivo partnerskih 
organizacij. Ustvarjene bodo nove ponudbe za posebne 
in depriviligirane ciljne skupine; 

b. drugi deležniki: 

Drugi deležniki projekta so bili organi trga dela (prejeli 
so ustrezni program usposabljanja in integracije za nji-
hovo ciljno skupino – dolgotrajno nezaposlene osebe), 
politični odločevalci na regionalnem in nacionalnem ni-
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voju (prejeli so konkretni instrument za dosego cilja v 
okviru politike integracije romskih državljanov in drugih 
depriviligiranih dolgotrajno nezaposlenih oseb), društva 
ciljnih skupin, še posebej za zadeve Romov (prejeli so 
inovativni pristop za samozaposlovanje, ki je ukrojen 
glede na potrebe njihovih članov), predstavniki kmetij-
skega sektorja (dobili so vrsto visoko fleksibilnih mikro-
podjetij, ki lahko – še posebej z gojenjem zelenjave – 
zadovoljijo povpraševanje po usposobljeni delovni sili in 
podjetjih), zbornice in socialni partnerji (ki so bili deležni 
rasti v mikropodjetništvu in novem članstvu, npr. gospo-
darske zbornice), evropski odločevalci in snovalci politik 
(ki bodo dobili dobro delujoč in inovativen pristop za in-
tegracijo romskih državljanov na trg dela in v družbo).

Načrtovanje dejavnosti za trajnostno uporabo sadov in 
rezultatov projekta je osredotočeno na dva glavna inte-

lektualna rezultata projekta, ki sta

1) ECVET AGENT učni načrt in učni materiali,
 
2) ECVET AGENT postopek priznavanja. 
Projekt ECVET AGENT je ponudil inovativno rešitev, ki: 

a) upošteva ozadje ciljne skupine, njihovo biografijo, nji-
hove interese in motivacijske faktorje,

b) ponuja poklicno izobraževanje in usposabljanje na 
področju, ki odraža interese ciljne skupine, in ponuja 
možnosti službe na trgu dela (kmetijstvo),

c) predhodne izkušnje in kompetence so že na voljo v 
okviru ciljne skupine.

ECVET AGENT
ECVET based Agricultural Entrepreneurship Training 
Programme for young Roma and other disadvantaged 
unemployed 
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Javna Odprta univerza v Zagrebu izvaja evropske pro-
jekte ZG kompas, ki so namenjeni izobraževanju margi-
naliziranih skupin odraslih, v kar so še posebej vključeni 
migranti. Gre za več kot deset poklicev, npr. v gostins-
kem sektorju za kuharje, slaščičarske delavce, natakar-
je; na področju informatike in tehnologij komuniciranja (v 
nadaljevanju IKT) za spletne oblikovalce, računalniške 
operaterje; na področju zdravstva za negovalce. Mig-
ranti so največ interesa pokazali za gostinstvo, IKT in 
zdravstvo. 

Project ZG KOMPAS – Kompetence aktivnih ude-
ležencev v okviru izobraževanja bodo udeležencem 
omogočile, da bodo deležni celovitega izobraževan-
ja, ki bo vključevalo profesionalno in praktično znan-
je, vključno z usposabljanjem za mehke spretnosti za 

konkurenčen vstop na trg dela.
Izobraževalni program se začne z modulom hrvaškega 
jezika, ki bo organiziran izključno za iskalce azila. Poz-
neje bo 60 brezposelnim članom ranljivih skupin dana 
priložnost, da sodelujejo na enem od programov uspo-
sabljanja za kuharja, natakarja, vrtnarja, negovalca, va-
ruha otrok. Imeli bodo tudi priložnost pridobiti si praktične 
izkušnje pri partnerskih organizacijah, ki sodelujejo v ok-
viru projekta. Izobraževalni program bo vključeval tudi 
module mehkih veščin, ki jih bodo razvili strokovnjaki iz 
partnerskih organizacij. Ti moduli vključujejo naslednja 
področja – modul z osnovo o zakoniku o delovnih raz-

merjih, modul komunikacijskih veščin in modul kulturne 
izmenjave.

Kvantitativni rezultati

• Nabor kriterijev za izbor članov ranljivih skupin za ude-
ležbo na programu ZG KOMPAS, ki temelji na eksper-
tizi projektnih partnerjev pri delu s člani ranljivih skupin; 
pogoji, ki so zahtevani za vpis v individualne programe 
usposabljanja: motivacija, CV.

• Motivacijska predstavitev za člane ranljivih skupin s cil-
jem želje po inkluziji, povečanje poznavanja projektnih 
dejavnosti in motivacija spremembe poklicev ter pridobi-
vanje dodatnih znanj in spretnosti.

• Razvoj in implementacija hrvaškega jezika za prosilce 
za azil (60 ur).

• Oblikovano je bilo 6 izobraževalnih skupin in na Odprti 
univerzi Zagreb je bilo izvedenih 6 različnih programov 
usposabljanja (kuhar, natakar, vrtnar, višji negovalec, 
domači negovalec in varuh otrok).

• Praksa je bila opravljena v sodelovanju z najbolj iz-
kušenimi mentorji iz partnerskih organizacij.

• Trije novi izobraževalni programi mehkih veščin (os-
nove o zakoniku o delovnih razmerjih / komunikacijske 
veščine / kulturna izmenjava – vsak modul v trajanju 16 
ur) so bili razviti in implementirani.

• Ustanovljen je bil zaposlitveni klub – cilj kluba je 
opolnomočenje vključenih (članov ranljivih skupin) za 
zaposlitev v boljših delovnih pogojih.

• V zaposlitvenem klubu so bile razvite in izvedene 3 
delavnice (skupno trajanje delavnic je 6 ur) in posebne 
konzultacije za prosilce azila (2 uri vsak)

Kvalitativni učinek

Udeleženci bodo poleg programov usposabljanja sode-
lovali tudi na delavnicah zaposlitvenega kluba v progra-
mih novo razvitih modulov veščin, osnov o zakoniku o 
delovnih razmerjih in medkulturnega okolja. Za prosilce 
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za azil bodo tu še modul hrvaškega jezika in posebne 
konzultacije. Udeleženci se bodo naučili napisati CV in 
pripraviti na zaposlitveni razgovor.

Zaposlitev je pogoj za preživetje in socialno inkluzijo, 
ampak obstajajo določene prepreke:

a) V prvi vrsti gre za pravne prepreke – Akcijski načrt pi-
sarne za človekove pravice in pravice narodnih manjšin 
Vlade Republike Hrvaške se proaktivno ukvarja s prosil-
ci za azil, ne pa s tistimi, ki so se prijavili za prosilca za 
azil. Razlika je v tem, da so prosilci za azil na Hrvaškem 
že najmanj leto in pol. Prosilci za azil so torej v vakuu-
mu, dokler ne dobijo potrebnih dokumentov, da vstopijo 
v svet dela. Na te dokumente pa morajo čakati devet 
mesecev.

b) Dokumentacija – begunci pogosto potujejo brez do-
kumentov. Številni so izgubili vse, ko so prečkali Egej-
sko morje. Nekateri so dokumente izgubili med deporta-
cijo. Zato je za njih zelo težko, da dobijo osebno številko 
(OIB). Če nimajo OIB-a, pa ne morejo prejeti plače, ker 
ne morejo odpreti bančnega računa. To pomeni, da ne 
morejo dobiti službe niti, če imajo dovoljenje za delo. 
Celo prosilci za azil, ki so že prestali varnostne in druge 
preverbe, se soočajo z istimi težavami.

c) Pričakovanja delodajalcev – nekateri delodajal-
ci kažejo tendenco, da bi si znižali stroške dela in 
pričakujejo, da bodo prosilci za azil pristali na kakršne-
koli delovne pogoje (zato je modul o osnovah o zakoniku 
o delovnih razmerjih zelo pomemben).

d) Vključevanje žensk, še posebej tistih, ki so same 
ali samohranilke in ki potrebujejo dati otroke vrtce, ker 
hočejo vstopiti na trg dela.

e) Jezikovna pregrada – res pa je, da se delavci, ki dobi-
jo službo, jezika naučijo zelo hitro.

Projekt omogoča udeležencem, da pridobijo celovito izo-
brazbo, ki ob pridobitvi profesionalnega in praktičnega 
znanja vključuje tudi usposabljanje na področju mehkih 
veščin in temeljito pripravo za konkurenčni trg dela.

ZG KOMPAS
Competences of active participants in education 

WWW www.zgkompas.pou.hr 
EMAIL Ivana.sabo@pou.hr 
FUNDING SOURCES European Social Fund
FUNDING AMOUNT 132.000 €
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Cilj projekta »Služba, da ostaneš«, ki ga financira Eras-
mus+, je zaposlitev in potem razvoj relevantnih veščin 
in kompetenc visoke kvalifikacije pri beguncih, da bi jim 
omogočili dostop do poklicnega izobraževanja in kvalifikacij. 
Poleg tega je naslednji cilj opozoriti odločevalce na različnih 

ravneh. Cilj tega projekta je še vedno integracija begunk na 
trg dela v turističnem sektorju.
 
V dveh letih bo pet izbranih profilov kvalifikacij v turističnem 
sektorju opisanih v skladu z drugim nivojem EQF. Na temel-
ju tega bodo partnerji razvili model ocenjevanja za te profi-
le, kar bo v realnosti testirano s pomočjo šestmesečnega 
»zaposlitvenega integracijskega modela«. Zaključna Zelena 
knjiga bo povzela vse rezultate in izkušnje projekta, da bi 
omogočila drugim deležnikom in uporabnikom dostop do 
povzetka.

Iz vzorca stotih beguncev bo s pomočjo posebej razvitih 
evaluacijskih postopkov in instrumentov izbranih približno 
10-15 oseb. Te osebe bi morale biti najbolj primerne za ene-
ga od petih profilov zaposlitve zaradi formalne predhodne 
kvalifikacije, ki so je bile deležne v domačih državah ali pa 
z neformalno pridobljenimi znanji, veščinami in kompeten-
cami.

Potem ko bodo izbrane najbolj ustrezne osebe, bodo de-
ležne zaposlitve (od nekaj tednov do enega leta) v okviru 
enega od petih zaposlitvenih profilov. V času zaposlitve bodo 
deležne mentorstva s strani skupine različnih strokovnjakov 
in deležnikov (osebni inštruktor, šef v okviru zaposlitve itd.).

Do zdaj ta primer najboljše prakse ni bil implementiran, am-
pak na regionalnem zaposlitvenem centru so potrdili, da 
imajo velik interes in bodo to promovirali v povezavi z njiho-
vim lastnim programom usposabljanja za begunce.

Projekt se neposredno nanaša na velikansko povpraševan-
je po nekvalificirani in kvalificirani delovni sili v turistični de-
javnosti na lokalnem in regionalnem nivoju in neposredno 
povezuje ponudbo in povpraševanje.

Dober znak je, da so vse vključene strani (ponudniki pok-
licnega izobraževanja in usposabljanja, ustvarjalci politik, 
ponudniki turističnih storitev, begunci, gospodarske zbornice 
itd.) zainteresirane, da bi skupno razvijale projekt in njegove 
različne vsebinske sklope.

Ker obstaja velikansko povpraševanje po (usposobljeni) de-
lovni sili v turističnem sektorju, je vsakdo, ki je zmožen dela 
na tem področju, več kot dobrodošel.

Kot izgleda v tem trenutku, so v dejavnosti in pristojni v po-
litiki pripravljeni, da bodo nadaljevali s tem projektom tudi 
potem, ko bo financiranje EU končano.

Inovativne značilnosti:

-  poizkus povezave realnega povpraševanja po delovni sili 
z dejansko ponudbo delovne sile (to povečuje tudi stopnjo 
sprejemanja znotraj družbe);

- opis nacionalnih profilov služb in rezultati poklicnega izo-
braževanja in usposabljanja so temeljili na EQF (Evropski 
kvalifikacijski okvir) in ne na nacionalnem opisu standar-
dov (to omogoča beguncem bolje razumeti, kaj se od njih 
pričakuje);

- uporabljen je posebej razvit postopek ocenjevanja, ki 
dopušča priznavanje prej pridobljenih znanj, veščin in kom-
petenc (pridobljene formalno in neformalno); 

- tesno sodelovanje v majhnih timih (sestavljenih iz begun-
cev, mentorja, strokovnjaka za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje ter njegovega šefa) v zelo strukturiranem 
okolju (vključno s standardiziranimi evaluacijskimi instru-
menti).



Szövétnek I. 
Community Employment Initiative in the 20
Municipalities of the Old-Drava Program 
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WWW www.humanexchange.hu/szovetnek/  
EMAIL info@humanexcgange.hu 
FUNDING SOURCES European Social Fund and Hungarian state support 
FUNDING AMOUNT 70.304.575 HUF

Kot del programa Človeški podprogram stare Drave se 
je projekt, ki predstavlja kadrovsko komponento terito-
rialnih in ruralnih posredovanj, začel v dvajsetih vaseh. 
Program Celovita agenda socialne vključenosti stare 

Drave je bil zasnovan, da bi prispeval k razvoju kadrov 
s pomočjo implementacije usposabljanja, ponovnega 
usposabljanja in nadaljnjega usposabljanja, podpornih 
storitev za trg dela in socialnega dela, da bi izboljšal 
svojo uspešnost in učinkovitost. V okviru projekta so bili 
implementirani trije tečaji usposabljanja: izgradnja vo-
dovoda, gozdarstvo in čebelarstvo. Povezane storitve 
za trg dela: ključno testiranje sposobnosti, pridobivan-
je veščin, svetovanje glede iskanja službe, tehnike za 
iskanje službe, znanje o trgu dela, mentorstvo in pos-
redništvo med iskanjem službe. Podporne zaposlitvene 
priložnosti: pogozdovanje, vzdrževanje (gojenje gozda), 
gradbeništvo, vzdrževanje vodovoda in udeležba pri de-
lih upravljanja z vodo.

Profesionalni in znanstveni temelj in implementacija 
kompleksnega posredovanja sta bila zagotovljena s 
sodelovanjem zunanjih svetovalcev na pomembnih di-
ferenciranih področjih (zaposlitev, usposabljanje, razvoj 
skupnosti, razvoj mesta in lokalni gospodarski razvoj).

Sto depriviligiranih oseb s področja Ormánság je bilo 
v stiku s projektom. 70 jih je imelo koristi zaradi stori-
tev trga dela. 24 oseb se je usposabljalo. Od tega jih 
je 12 postalo gozdnih delavcev in 12 gradbenih vodo-
vodnih delavcev. 21 oseb se je zaradi projekta zaposlilo. 

Usposobljene osebe so sodelovale tudi v okviru reinteg-
racijskega usposabljanja, da bi okrepile svoje socialne 
kompetence in kompetence učenja, preden so začele z 
usposabljanjem. 

Integracija iniciativ za zaposlovanje v skupnosti v lokalni 
socialni in ekonomski kontekst je prispevala k razvoju 
omrežja lokalne družbe in gospodarstva, vključno z raz-
vojem socialnega gospodarstva, da bi pripravili nadaljnje 
projekte in zagotovili sinergijo z vzporednim razvojem.

Rezultati in izkušnje projekta so bili objavljeni na spletni 
strani v končni publikaciji in na tiskovni konferenci. Pre-
nos izkušenj kot dobre prakse je bil zagotovljen s strani 
NVO udeležencev, ki so sodelovali v projektu. Potrebni 
viri, da bi bile dejavnosti trajnostne bodo zagotovljeni s 
pomočjo razpisa EU.

Projekt je vključeval kompleksno posredovanje, ki se 
vključuje v regionalne značilnosti. Profesionalno-metod-
ološko orodje projekta je bilo razvito in aplicirano s širo-
kim spektrom pristopov, ki so omogočili, da je bila ciljna 
skupina vključena intenzivno in učinkovito.



LEATHER GOODS
Worker training course 
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WWW www.formazionenet.eu 
EMAIL info@formazionenet.eu 
FUNDING SOURCES SPRAR  project fundings
FUNDING AMOUNT approx. 14.000 € per training course

Usnjarski sektor je gonilni sektor v Firencah in njiho-
vem zaledju. V tem smislu je izobrazbeni pristop, ki ga 
priporoča ta tečaj poklicnega izobraževanja in usposa-
bljanja, usmerjen k temu, da bi omogočili tečajnikom z 
migrantskim poreklom oz. beguncem in prosilcem za 

azil, ki se želijo zaposliti, osnovno poklicno usposabljan-
je v usnjarskem sektorju. Tečajniki imajo priložnost pri-
dobiti znanje o usnju in drugih surovinah, materialih za 
proizvodnjo, pripomočkih in vsej opremi, ki je aktualna v 
tem poklicu, ter o razvoju prototipov.

To specifično usposabljanje, ki je organizirano s pomočjo 
SPRAR financiranja, je bilo implementirano že oktobra 
2016, FCN pa redno organizira takšne tečaje tudi za 
svoje partnerje (najmanj petkrat v preteklosti). Na pok-
licnem izobraževanju in usposabljanju je sodelovalo 
15 udeležencev. Projekt SPRAR (javno) ali zasebno fi-
nanciranje je nujno za implementacijo praktičnega dela 
usposabljanja.

Usposabljanje je pomagalo ciljni skupini migrantov, be-
guncev in prosilcev za azil, ki so bili udeleženi v SPRAR 
projektih naših partnerjev, da so lahko pridobili pro-
fesionalne kompetence v usnjarskem sektorju, ki jim 
omogočajo, da lahko kasneje v okviru sektorja poiščejo 
zaposlitev. Vsi udeleženci so bili po usposabljanju de-
ležni pripravništva na omenjenem področju.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje je imelo lokalni 
učinek, v prvi vrsti na neposredne koristnike, ki so tako 

imeli večji zaposlitveni potencial v usnjarskem sektorju, 
ampak tudi na druge delavce v tem sektorju v smislu 
medkulturnih kompetenc, saj so morali delati skupaj z 
migranti, begunci in prosilci za azil, ki imajo drugačno 
kulturno in jezikovno ozadje.

Dejavnosti dobre prakse in rezultati bodo ostali na raz-
polago tudi v prihodnosti, saj ima FCN zdaj materiale 
za usposabljanje, podatke o ustreznih učiteljih, o labo-
ratoriju za praktični del usposabljanja in o podjetjih za 
pripravništvo ter tudi znanje, kako strukturirati program.
Financiranje zagotavljajo SPRAR projekti in/ali naše 
partnerji, ki se ukvarjajo z migranti, begunci in prosilci 
za azil.

Usposabljanje se zagotavlja v glavnem s praktičnimi in 
izkustvenimi inovativnimi postopki s pomočjo uporabe 
vaj in simulacij. Pospešuje učni proces migrantov, ki 
niso vajeni poklicnega izobraževanja in usposabljanja in 
ki niso dovolj spretni na področju lokalnega in poklicne-
ga jezika. Poseben del usposabljanja je bil namenjen 
poklicnemu jeziku.Učitelji spodbujajo aktivno udeležbo 
tečajnikov z delovanjem na več področjih učenja (kogni-
tivno, čustveno, fizično) s pomočjo aktivacije naslednjih 
metodologij:

- pouk ena na ena, ki ga določa metodologija aktivnega 
učenja, tj. s pomočjo participacije in aktivne in neposred-
ne vključenosti učencev v učni proces;
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- simulacija;

- reševanje problemov;

- usmerjena razprava;

- igranje vlog.

Dejavnosti usposabljanja »na delovnem mestu« so us-
merjene k aktivni udeležbi vseh učencev in k prilagoditvi 
učnega procesa skozi individualne naloge, ki temeljijo 
na nivoju znanja in delovnega ritma vsakega posamez-
nika.

Učitelji so poročali o naslednjih aspektih, ki bi jih bi bilo 
potrebno izboljšati v prihodnjih izvedbah usposabljanja:

- Udeleženci naj bi bolje govorili italijansko (26 ur jezi-
kovne podpore ni dovolj, če ni zadostnega predznanja).

- Nekateri udeleženci bi morali več pozornosti posvetiti 
standardom osebne higiene – oziroma bi morali poglo-
biti to temo v okviru usposabljanja.

- Tisti, ki usposabljajo, bi morali osvetliti pomen točnosti 
kot temeljne veščine.

LEATHER GOODS
Worker training course 

WWW www.formazionenet.eu 
EMAIL info@formazionenet.eu 
FUNDING SOURCES SPRAR  project fundings
FUNDING AMOUNT approx. 14.000 € per training course
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Liga za človekove pravice je na svoji spletni strani ust-
varila program e-učenja visoke kakovosti z naslovom 
»Dajmo beguncem priložnost«. Elektronski tečaj se v 

glavnem osredotoča na pojasnjevanje temeljne termi-
nologije, dejstev in različnih informacij, ki so povezane 
z begunci, npr. številke in dejstva, kdo je begunec in 
kdo ne, preganjanje beguncev in razlogi za to, pravice 
in dolžnosti beguncev, lokalna integracija beguncev, in-
formacije in razlaga Skupnega evropskega azilnega sis-
tema.

Projekt se osredotoča na dvigovanje zavesti trenutne 
slovaške situacije glede beguncev in azila, prinaša ob-
jektivna dejstva javnemu diskurzu in cilje, da bi povečali 
dovzetnost ljudi glede zadev v zvezi z begunci z upora-
bo videov, ki prikazujejo življenje beguncev, ki se integri-
rajo znotraj slovaške družbe.
E-tečaj in videi so na voljo na spletu. So zastonj in nji-
hov namen je pomagati tistim, ki poučujejo -  učiteljem in 
tistim, ki potrebujejo nekatere temeljne informacije o be-
guncih in migrantih za svoje delavnice. Prikazujejo tudi 
begunce, ki živijo na Slovaškem in se borijo s stereotipi 
in ksenofobijo. 

E-tečaj postreže z objektivnimi dejstvi glede beguncev, 
integracije beguncev in azilnih postopkov na Slovaškem 
in povečuje ozaveščenost glede praznega polja v tej za-
devi v slovaškem javnem diskurzu. Videi beguncev, ki 
živijo na Slovaškem, so dostopni na spletu, da bi poma-
gali ljudem, da bi se spopadli s predsodki in stereotipi 

proti beguncem. Celotni tečaj zagotavlja visokokvalite-
ten in enostavno dostopen material v slovaškem jeziku 
komurkoli, ki išče osnovne informacije o beguncih. Videe 
se lahko razume tudi kot orodja, ki se jih lahko upora-
blja v številnih debatah in delavnicah. Videi tudi rešujejo 
težave nezmožnosti majhnega števila beguncev na Slo-
vaškem, da bi redno povezovali svoje poslovno življenje 
s prisostvovanjem na delavnicah, šolah in tečajih. Videe 
lahko uporabljajo učitelji v šolah ali predavatelji na de-
lavnicah.

Rečemo lahko, da imajo videi vpliv na nacionalnem ni-
voju, ker so brezplačni in lahko dostopni komurkoli, ki 
potrebuje informacije o migrantih in beguncih na Slo-
vaškem.

E-tečaj in videi so zasnovani tako, da se jih lahko upora-
blja brez kakršnihkoli drugih materialov ali vodenja. 

To je tudi prvi primer izčrpnega materiala o beguncih na 
spletu v slovaškem jeziku. Prej na voljo ni bilo videov, 
kjer bi lahko videli, kako begunci živijo na Slovaškem.

LET’S GIVE REFUGEES A CHANCE
E-learning   

WWW www.hrl.sk/sk
EMAIL hrl@hrl.sk
FUNDING SOURCES Open Society Foundation, Ministry of Justice of the Slovak Republic
FUNDING AMOUNT 8.000€



A TRAINING AT THE WORK PLACE 
For people with international protection
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WWW https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje/udm-osebe-z-mednarodno-zascito  
EMAIL robert.modrijan@ess.gov.si  
FUNDING SOURCES The budget of the Republic of Slovenia
FUNDING AMOUNT 540.000 €

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je unikatna 
institucija na trgu dela. Je neodvisna pravna oseba s 
statusom javne institucije, ki deluje izključno na ozemlju 
Republike Slovenije.

Temeljne aktivnosti Zavoda so:

• zaposlovanje in svetovanje v zvezi z zaposlovanjem,

• karierno vodenje,

• implementacija zavarovanja brezposelnih,

• implementacija ukrepov politike aktivnega zaposlovan-
ja,

• izdajanje delovnih dovoljenj za zaposlovanje tujcev,

• proizvajanje analitičnih, razvojnih in drugih profesional-
nih materialov s področja dejavnosti Zavoda,

• informiranje o trgu dela; informacije javne narave.

Uporabniki storitev Zavoda so brezposelni posamezniki, 
delodajalci, posamezniki, ki potrebujejo profesionalno 
pomoč pri zaposlovanju in poklicni usmeritvi, profesio-
nalne institucije ponudnikov zaposlitvenih programov, 
socialni partnerji in javnost.

Usposabljanje posameznikov z mednarodno zaščito na 
delovnem mestu

Program je usmerjen v delo in socialno integracijo ter 
povečevanje zaposlitvenih možnosti posameznikov, ki 
uživajo mednarodno zaščito in ki so registrirani kot brez-
poselni v evidenci Zavoda za zaposlovanje Slovenije. S 
pridobivanjem in krepitvijo spretnosti in znanj, ki so upo-
rabna na delovnem mestu, bodo ljudje z mednarodno 
zaščito imeli boljši dostop do dela in zaposlitve ter bodo 
bolj konkurenčni na trgu dela.

Program se izvaja pod vodstvom mentorja, ki ga dodeli 
delodajalec, in v kooperaciji s strokovnjakom Zavoda za 
zaposlovanje, ki določi program za vsakega udeleženca. 
Na začetku se sestavi slovarček izrazov v sodelovanju z 
delodajalcem – besedne zveze s specifičnega področja 

dela, ki so v pomoč pri učenju slovenskega jezika. Men-
tor mora v okviru usposabljanja z udeležencem izvesti 
vsaj 40 ur individualnega mentorstva. Dejavnost traja 6 
mesecev. Osebe podpišejo pogodbo z Zavodom za za-
poslovanje Republike Slovenije.

Javni razpis za delodajalce za izvedbo usposabljanja na 
delovnem mestu za posameznike, ki uživajo mednarod-
no zaščito, je bil objavljen na spletni strani ESS 1. okto-
bra 2018 in je na voljo do 29. novembra 2019.

Leta 2018 je bilo v program vključenih 32 ljudi iz ciljne 
skupine, od tega 4 ženske. Program je bil izveden le za 
eno osebo z izobrazbo šeste stopnje, medtem ko so 
imeli ostali, ki so bili vključeni, izobrazbo prve ali druge 
stopnje.
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INTEGRACIJA NA TRG DELA IN UČENJE NA DELOVNEM MESTU

ZMAGOVALNI PROJEKTI



HEIDENSPASS
Initiative für Arbeitssuchende des Vereins Fensterplatz 
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WWW www.heidenspass.cc  
EMAIL office@heidenspass.cc 
FUNDING SOURCES State government of Styria and the City of Graz and also through the sales revenue.
FUNDING AMOUNT 2016 approx. 600.000  €

Heidenspass je sprejel izziv ustvarjanja smiselne zapos-
litve za depriviligirane skupine mladih odraslih. V našem 
lastnem obratu razvijamo, proizvajamo in prodajamo 
trajnostne proizvode za zasebne in poslovne stranke.

Kdo so te mlade osebe?
Otroci in mladi so običajno izredno skeptični glede insti-
tucij in zato v nekaterih primerih zapuščajo šolski sistem 
v rani mladosti (mladi, ki zgodaj zapustijo izobraževan-
je).

Splošno znano je dejstvo, da se morajo otroci iz 
problematičnih gospodinjstev zelo zgodaj soočati s soci-
alnimi težavami svojih staršev, npr. revščino, odvisnost-
jo od socialne podpore in nizkimi stopnjami izobrazbe. 
Za te mlade ljudi obstaja tveganje, da bodo postali zas-
vojeni z drogami in mentalnimi boleznimi, kot so motnje 
hranjenja in depresija.

Rezultat teh okoliščin je obrobni položaj v družbi s 
tendenco radikalizacije ali vsesplošne resignacije in 
stališče, da nimajo česa izgubiti.

Posledica za takšne mladoletnike in mlade odrasle je 
verižna reakcija v obliki nizke tolerance zaradi frustra-
cije, splošnih nizkih dosežkov in pomanjkanja interesa 
za sodelovanje v družbi. Že od malih nog so doživljali, 
da niso sprejeti ali potrebni in da za njih v skupnostih ni 
nobenega prostora.

Proizvodi in storitve:

Kreativna ponovna uporaba: Smeti si zaslužijo drugo 
možnost. Heidenspass je konstantno v procesu ustvar-
janja nečesa novega in boljšega iz v (večinoma) rablje-
nih materialov, kot so zračnice koles, PET steklenice, 
pokrovčki steklenic, platno itd. Ustvarjamo ekskluzivne, 
unikatne ročno izdelane proizvode in jih prodajamo v 
naši spletni trgovini ali v lokalni Heidenspass trgovini. 
Na tak način so vrečke, nahrbtniki, majhni kosi pohištva 
in domači pripomočki proizvedeni z veliko mero kreativ-
nosti in vizije.

Poslovne rešitve: Ustrezno darilo za vaše stranke? 
Kreativno ponovno uporabljen proizvod za dopolnitev 
vašega nabora proizvodov? Posebna linija torb za vaše 
podjetje?
Heidenspass dela s podjetji, ki delujejo na trajnostni os-
novi. Na B2B trgu proizvajamo izdelke po meri z našimi 
poslovnimi partnerji ali imamo delavnice za njihove za-
poslene, katerih tema je dizajn proizvodov. Kar imamo 
najrajši, je, da ustvarimo trajnostne proizvode iz odpad-
nih materialov, ki v podjetjih že obstajajo. Na primer: 
uporabili smo stare brisače iz Rogner Bad Blumau kot 
notranjo oblogo za torbe in izdelali ovoje za darilne bone 
iz uporabljenih riževih vrečk.

Notranje oblikovanje: Notranje oblikovanje po meri, od 
koncepta do dejanske realizacije – v našem proizvod-
nem obratu dobi obliko vse. Naša ponudba v enaki meri 
nagovarja podjetja, kulinarične in javne institucije. Nudi-
mo individualni in trajnostni dizajn, izdelan iz uporablje-
nih in zelenih materialov.
Heidenspass močno poudarja uporabo materialov, ki jih 
lahko najdemo znotraj podjetij, obstoječega pohištva in 
materialov, ki so bili uporabljeni v hiši. Vidimo potencial 
v obstoječih materialih in iz njih ustvarimo nekaj novega 
in lepega.

Heidenspass nudi približno 120 mladim ljudem na leto 
enostaven dostop do zaposlitve na trenutno štirih delov-
nih področjih.

Mlajši zaposleni delajo za urno postavko v našem 
uspešnem obratu za dizajn. 55 % teh mladih ljudi si 
lahko poišče službo ali pripravniško mesto, ko zapus-
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tijo Heidenspass. Ta stopnja zaposlitve je dokaj visoka 
za to določeno ciljno skupino, ker je zelo težko zaposliti 
takšne mlade odrasle s pomočjo konvencionalnih pro-
gramov trga dela.

Večina mladih odraslih, ki jih zaposli Heidenspass, so iz 
mesta Gradec ali iz okoliških skupnosti.

Heidenspass sodeluje z lokalno vlado in tudi z državno 
vlado ter z organizacijami, ki so lokalne, avstrijske ali 
mednarodne.

Stranke, ki kupujejo Heidenspassove proizvode so prav 
tako iz lokalnih ali mednarodnih področij.

Na začetku leta 2017 smo odprli nove delovne prostore 
HeidenspassLAB (proizvodni obrat za notranje obliko-
vanje), kar je rezultiralo v izdelavi različnih proizvodov.

V tem in v prihodnjih letih nameravamo stalno povečati 
naše dohodke iz prodaje.

Povečali bomo tudi financiranje.

Vedno si prizadevamo zadovoljiti spreminjajoče se po-
trebe mladih odraslih.

Nikoli ne rečemo ne ideji. Skušamo razmišljati in rasti v 
vse smeri.

Mladi ljudje se sami odločajo, koliko potrebujejo za vsak 
individualni razvojni korak. In vedno je izziv in velika pri-
ložnost, če kombinirajo svoj ritem s kreativnim delom.

HEIDENSPASS
Initiative für Arbeitssuchende des Vereins Fensterplatz 

WWW www.heidenspass.cc  
EMAIL office@heidenspass.cc 
FUNDING SOURCES State government of Styria and the City of Graz and also through the sales revenue.
FUNDING AMOUNT 2016 approx. 600.000  €
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WWW www.okus-doma.hr 
EMAIL emina.buzankic@gmail.com 
FUNDING SOURCES European Commission, Heinrich Boll Stiftung, food/ingredients donations;
own crowdfunding campaign; donation programs (etc.) 
FUNDING AMOUNT 50.000 €

Okus doma je kulinarično-kulturno-raziskovalni projekt, 
ki predstavlja kulturo, navade in države izvora beguncev 
in migrantov na Hrvaškem z beleženjem njihovih spomi-
nov, vonjev in okusov njihove kuhinje. To je eksperiment 
delitve življenjskih zgodb in kulinaričnih veščin begun-
cev in ljudi s Hrvaške.

Okuse doma smo raziskovali in beležili nekaj let. Več kot 
deset let smo srečevali ljudi, ki iščejo varnost in srečo, 
ljudi, ki iščejo svoj dom. S pripravo hrane, ob kateri so 
zrasli, begunci obujajo spomine in ustvarjajo nova prija-
teljstva in izkušnje v svojem novem domu. Hkrati si gra-
dijo veščine, ki jim bodo pomagale pri iskanju zaposlitve 
in integraciji v novo družbo.

Okus doma vodijo vrednote spoštovanja človeških bitij, 
ki iščejo srečo in varnost, in so pripravljeni ponuditi tisto, 
kar je pri njih najboljše – okuse njihovega otroštva in 
okuse njihove odraslosti v njihovem novem domu. Sku-
pno »okusi doma« združujejo približno 30 beguncev in 
prostovoljcev/aktivistov.

Glavni rezultat projekta je stvaritev socialne zadruge, 
ki je bila registrirana februarja 2014 s štirimi zaposle-
nimi kuharji, tremi tehničnimi delavci in koordinatorjem. 
Marca 2015 je bila izdana in deležnikom na področju 
integracije beguncev in tudi širši javnosti predstavljena 
kuharica »Okus doma« (http://www.okus-doma.hr/hr/re-
cepti/kurdski-falafel).

Z namenom nadaljnjega razširjanja rezultatov projek-
ta je bil marca 2015 produciran dokumentarni film in 
sprožena medijska kampanja »Okus doma« v koopera-
ciji s podjetjem Fade In. (https://vimeo.com/130369477) 

V okviru projekta Kakovostne integracijske rešitve za 
begunce, ki ga je finančno podprla Evropska komisija, je 
bila razvita spletna stran (http://www.okus-doma.hr/en/
info/o-nama).

Okus doma je socialna zadruga za medkulturno sodelo-
vanje, ki zaposluje ljudi migrantskega izvora, prosilce za 
azil in begunce, torej ranljive skupine ljudi, ki stežka naj-
dejo svoj prostor na zelo ozkem trgu dela na Hrvaškem. 
Socialna zadruga razmišlja o najboljših načinih integra-
cije migrantov in beguncev in promovira socialno podjet-
ništvo in ekonomsko emancipacijo teh ljudi. Osredotoča 
se na veščine in kompetence svojih članov in jih poiz-
kuša uporabiti na najboljši način, vendar vse v smeri 
kulturne izmenjave in povečanja dovzetnosti javnosti 
glede potreb beguncev in njihove želje in priložnosti za 
integracijo visoke kakovosti.

Projekt prav tako poizkuša dvigniti ozaveščenost in ra-
zumevanje med Hrvati, katerih homogena družba 4,3 
milijonov ljudi je prevladujoče bela in rimskokatoliška.

Okus doma se je začel kot kulinarično-kulturno-
raziskovalni projekt, ki predstavlja kulturo, navade in 
družbe izvora beguncev na Hrvaškem z beleženjem 
njihovih spominov doma, vonjev in okusov njihove ku-
hinje. To je bil eksperiment delitve življenjskih zgodb in 
kulinaričnih veščin beguncev in ljudi s Hrvaške. S pripra-
vo hrane iz njihovega doma so begunci in drugi migranti 
obujali spomine in ustvarjali nove izkušnje v svojem no-
vem domu. Njihova vizija je bil pisan svet odet v gostol-
jubje.

Njihova misija je poudarila gospodarsko emancipacijo 
beguncev in oseb z migrantskim poreklom s pomočjo 
kulinarične in kulturne izmenjave. Motivirani so bili z 
vrednotami spoštovanja človeških bitij in njihovih potreb 
– s človeškim iskanjem povezati se s srečo in varnostjo 
njihovih domov. To so poskušali storiti tako, da so delili 
okuse svojega doma v novi in tuji družbi. Njihova sredst-
va so bili okusi Bližnjega vzhoda, arabske, afriške in azij-
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ske kuhinje (ki so v Zagrebu dokaj nezastopane).

Prav tako je potreba pomagati in promovirati veščine 
med begunsko/imigrantsko populacijo, ki bi bile uporab-
ne in koristne tudi za domače gospodarstvo uskladila s 
potrebo po gastronomskem kadru, saj je bilo v državi 
prisotno splošno pomanjkanje kakovostnih kuharjev, še 
posebej v času turistične sezone.

Najbolj pomembna dejavnost zadruge je samo kuhanje 
in vodenje gostinskega posla. Najeli so kuhinjo in iz nje 
prihaja bogata ponudba afriških, arabskih in bližnjev-

zhodnih jedi, ki jih postrežejo na raznih konferencah, 
poslovnih sprejemih, rojstnih dnevih, zabavah in po-
dobno. Druga vrsta dejavnosti so jezikovne in kulturne 
izmenjave in pripravljanje jezikovnih tečajev (arabsko, 
urdu, farsi, albansko, francosko in drugo). Okus doma 
je vesel in povezan projekt, kampanja, festivali in do-
godki, ki so povezani s temo migracije, izgnanstva ali pa 
se bori z diskriminacijo in za zaščito okolja ter trajnostni 
razvoj. Okus doma je našel svoj prostor v družbi (https://
www.facebook.com/okusdoma).

Predani manager zadruge (Zinka Muikić) zagotavlja 
konstantno prisotnost in prepoznavnost v družbi. 
Iniciativa temelji na podpori, solidarnosti in izmenjavi 
znanja. Združuje ljudi različnega izvora, ki organizirajo 
kuharske delavnice in javne dejavnosti kuharskih preds-
tavitev. Javno priznanje in kakovost ponudbe sta dala 
rezultat z ustanovitvijo kuharske zadruge, ki je specia-

lizirana v gostinstvu: načrtujejo tudi odprtje restavracije.

Cilj celotnega projekta sta tudi dviganje zavesti v okviru 
hrvaške javnosti glede potreb beguncev in boj proti pred-
sodkom zahvaljujoč družbenemu gostoljubju kulinarične 
in kulturne izmenjave.

Kampanja za množično financiranje leta 2015:

https://www.indiegogo.com/projects/taste-of-home-a-
kitchen-run-by-refugees#/ 

Dobra podpora promocijskega materiala – visoka ude-
ležba skozi vizualizacijo:

http://www.igetyou-jrs.org/croatia/#/lightbox&slide=1 

TASTE OF HOME
Social Cooperative  

WWW www.okus-doma.hr 
EMAIL emina.buzankic@gmail.com 
FUNDING SOURCES European Commission, Heinrich Boll Stiftung, food/ingredients donations;
own crowdfunding campaign; donation programs (etc.) 
FUNDING AMOUNT 50.000 €
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WWW www.starkimberuf.de   
EMAIL stark-im-beruf@stiftung-spi.de 
FUNDING SOURCES ESF, Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth advocates bet-
ter opportunities for mothers with a migrant background in the labor market. 
FUNDING AMOUNT 2.000.000 €

Izhodišče projekta je, da je 31 % mater v Nemčiji mig-
rantskega porekla. Samo 52 % jih je zaposlenih. Njihovo 
število v zadnjih letih neprestano narašča. Ampak hkrati 
bi se 400.000 teh žensk takoj zaposlilo, če bi za to le 
imele priložnost. Kljub njihovi dobri usposobljenosti in 

visoki motivaciji je dosti manj verjetno in v manjšem ob-
segu velja, da bodo matere z migrantskim poreklom do-
bile dobro plačano službo, kot jo dobijo matere, ki niso 
migrantskega porekla.

Cilj programa “Stark im Beruf” je materam z migrants-
kim poreklom urediti trajno službo. Da bi jim to uspelo, 
udeleženke individualno podpiramo na njihovi poti do 
zaposlitve. Dostop do obstoječih ponudb za vključitev 
na trg za delo se izboljša. Osredotočamo se na promo-
cijo zaposlitve s pomočjo ukrepov usklajevanja dela in 
družine ter na sodelovanje z lokalnimi uradi za zapos-
litev.

Projektne dejavnosti so raznolike in jih ni enostavno 
povzeti:

Na začetku leta 2015 je začelo delovati približno 90 pro-
jektov, ki v državi podpiralo vstop mater in migrantk na 
trg dela (prva faza financiranja). Ti projekti kombinirajo 
ciljne skupine in strukturne pristope. Poleg aktivacije in 
motivacije žensk je potrebno dvigniti ozaveščenost pod-
jetij in javnih oblasti glede potenciala te ciljne skupine. 
Obstoječe lokalne strukture in akterji bi morali biti bolje 

povezani v omrežje.

Druga faza financiranja tega ESF programa se je začela 
01. 01. 2019. V tej fazi je približno 90 sponzorjev dobilo 
finančno podporo za testiranje, dokumentiranje in razvoj 
ustreznih pristopov v sodelovanju z lokalnimi uradi za 
delo in drugimi partnerji.

Celotni koncept ima velikanski kakovostni učinek, ker je 
v splošnem usmerjen v povečevanje zaposljivosti mig-
rantk in begunk v Nemčiji. Zato je pristojno zvezno mi-
nistrstvo prevzelo odgovornost za izvajanje te zaveze. 
Najbolj relevantne spremembe za ciljno skupino mig-
rantk in begunk so številne nove informacije, svetovanje 
ter ponudniki usposabljanja vsepovsod po Nemčiji. Na-
daljnja pomembna izboljšava je intenzivna vključenost 
glavnih deležnikov, kot so predstavniki podjetij in službe 
trga dela. Za to ciljno skupino sta splošno ozaveščanje 
in izgradnja omrežja prvi fazi začetka delovanja.

Ta projekt ima učinek na vseh nivojih. Ker gre za reali-
zacijo zaposlovanja na zvezni ravni in socialno politično 
strategijo, to vpliva na socialne storitve in ponudnike 
zaposlitev na nacionalnem nivoju, ponudnike poklicne-
ga izobraževanja in usposabljanja, ponudnike socialnih 
storitev in ciljne skupine predstavnikov na regionalnih in 
lokalnih ravneh ter na migrantke in begunke na lokalnem 
nivoju.

Program bo dolgoročno vzdrževan le pod pogojem, 
če bomo lahko zagnali program nadaljnje obravnave v 
naslednjem proračunskem obdobju (2022-2027) in če 
bomo lahko zbrali približno enako vsoto sredstev. Toda 
pričakuje pa se, da bo trajnostni učinek projekta na 
osebnem nivoju zelo visok, ker že zdaj, na prvi polovici 
projekta, lahko poročamo o številnih zgodbah o uspehu 
v smislu trajne zaposlitve.

Glavna inovativna značilnost je, da je pristojno zvezno 
ministrstvo prevzelo odgovornost. Ima potencial, avto-
riteto in vire za zbiranje vseh relevantnih deležnikov, da 
bi skupaj dosegli programske cilje. Operativno so glavni 
inovativni pristopi svetovanje po meri, usposabljanje in 
programi mentorstva za vsako begunko posebej.

Želeli bi, da bi več denarja doseglo končne koristnike hi-

„Federal Minister for Family Affairs Dr. Franziska Giffey with participants of the 
programme“ © BMFSFJ/photothek/Yander Heinl
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treje, ampak na žalost se velika vsota sredstev nujno po-
rabi na administrativnih, komunikacijskih in managerskih 
ravneh. To še posebej velja za sodelovanje in interakcijo 
glavnih političnih in administracijskih deležnikov. 

Na žalost tega programa ni mogoče enostavno prenesti 
v druga okolja. Potrebno je veliko političnih odločitev na 
strateških in operativnih nivojih, sodelovanja in motiva-
cije številnih različnih deležnikov in ciljnih skupin ter, ne 
nazadnje, zadostna količina časa, osebja in denarja.

STARK IM BERUF 
Strong in the Job 

WWW www.starkimberuf.de   
EMAIL stark-im-beruf@stiftung-spi.de 
FUNDING SOURCES ESF, Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth advocates bet-
ter opportunities for mothers with a migrant background in the labor market. 
FUNDING AMOUNT 2.000.000 €



ROMA LABOR MARKET
Training Program 
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WWW http://autonomia.hu/hu/programok/roma-munkaero-piaci-kepzes-program/  
EMAIL info@autonomia.hu 
FUNDING SOURCES USID, UNDP
FUNDING AMOUNT 173.000 $

Cilj projekta je izboljšati situacijo Romov na trgu dela, 
okrepiti njihovo integracijo na trg dela in promovirati nji-
hovo socialno integracijo s pomočjo usposabljanja in 
ukrepov za spodbujanje zaposlovanja. Iniciativa vsebuje 
tri medsebojno povezane module: usposabljanje za vo-

denje projektov, ki vključuje izpopolnitev lokalnega trga 
dela in ankete o organizacijskih virih; iz razdelka Pomoč.

Vse organizacije, ki so prejele pomoč, so zagotovile 
usposabljanje za dolgotrajno brezposelne ali pa tiste, ki 
še niso dolgo brezposelni, da bi omogočile udeležencem 
vrnitev na trg dela. Velikanska večina podprtih tečajev 
je omogočila profesionalne kvalifikacije in vključevala 
zaposlitvene elemente, ki so v vseh primerih ustrezali 
dejanskim lokalnim potrebam in lokalnim okoliščinam. 
Eden od ciljev Programa za usposabljanje Romov za trg 
dela je bil pomagati organizacijam, da bi si prizadevale 
za usposabljanje, ki bi okrepilo ali poglobilo profesional-
ne izkušnje udeležencev.

V programih v letih 2000-2001 je več kot 250 ljudi do-
bilo določeno stopnjo kvalifikacije, da bi tako pomaga-
li večini. Povprečna starost udeležencev je bila manj 
kot 30 let. Za daljše, večmesečno usposabljanje so se 
odločali mlajši, medtem ko so ljudje srednjih let raje imeli 
krajše usposabljanje, ki je bilo povezano z delom. Na-
rava organiziranih usposabljanj prav tako pojasnjuje, 
da je bilo 75 % udeležencev usposabljanj v prvem letu 
moških, medtem ko je bilo v drugem letu toliko žensk.

Elementi projekta, ki so bili implementirani v okviru in-
iciative, so prinesli učinke na trgu dela: šlo je za učinke 
na področju naselbine in tudi na regionalnem nivoju, 
če upoštevamo sedež in lokacije delodajalcev, ki so 
vključeni na trg dela.

Nadaljnje delovanje je odigralo pomembno vlogo pri 
usposabljanju in zaposlitvah. Organizacije, ki so sodelo-
vale v programu so nadaljevale s projektnimi dejavnost-
mi po implementaciji projektnega intervala in se tako 
okoristile z institucionalnimi in osebnimi odnosi, ki so jih 
medtem vzpostavile.

V okviru partnerstva so bili izvedeni kompleksni pose-
gi za socialno integracijo in integracijo depriviligirane-
ga romskega ljudstva na trg dela. Socialna inkluzija in 
integracija depriviligiranih romskih ciljnih skupin na trg 
dela zahtevata kompleksne posege.



APPRENTICESHIP CONTRACTS
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WWW www.regione.toscana.it/-/apprendistato-normativa-e-opportunita   
FUNDING SOURCES n/a 
FUNDING AMOUNT n/a 

V Italiji je vajeništvo stalna delovna praksa, katere na-
men je profesionalno usposabljanje in zaposlitev mladih 
ljudi med 18. in 29. letom starosti (italijanski državljani ali 
tujci dovoljenjem za stalno bivanje). Sistem vajeništva 
regulira Skupni zakon o vajeništvu (Zakonska uredba št. 
167/2011).

Ugodnosti za delodajalce:

Zakon delodajalcu dopušča zaposlitev vajenca na ravni 
umestitve, ki je do dve ravni nižja od končne kvalifikaci-
je, ki jo bo vajenec pridobil in/ali plačilo, ki je enako ods-
totku plače kvalificiranega delavca, v skladu z določili 
kolektivne pogodbe, ki se uporablja. Poleg tega lahko 
podjetja, ki najemajo vajence, izkoristijo zmanjšanje pri-
spevkov za socialno varnost glede na velikost podjetja.

Ugodnosti za vajence:

Ne samo, da mladi ljudje dobijo redno plačo in ugodnos-
ti, ki izhajajo iz zavarovanja (tako kot redni uslužbenci), 
ampak so deležni tudi profesionalnega usposabljanja, ki 
je specifično za njihov delovni kontekst. Posledično se 
bo na koncu poklicnega obdobja usposabljanja zapos-
litveno razmerje nadaljevalo in bo veljalo za nedoločen 
čas, če delodajalec ali vajenec ne odstopita od pogodbe.

Obstajajo trije različni tipi vajeniških pogodb. Vsak od 
njih je drugačen glede na cilje in pogoje dostopa:

1. Vajeništvo, ki je usmerjeno k pridobitvi profesionalne-
ga upravljavskega certifikata in profesionalne tehnične 
diplome (Apprendistato per la qualifica ed il diploma pro-
fessionale) za dokončanje obveznega izobraževanja in 
za pridobitev profesionalne kvalifikacije ali diplome po 
treh ali štirih letih usposabljanja (ISCED nivo 3) za mla-
de med 15. in 25. letom starosti.

2. Profesionalno vajeništvo (Apprendistato professiona-
lizzante e di mestiere) z namenom pridobitve profesio-
nalne kvalifikacije ali za dokončanje triletnega programa 
usposabljanja (pet v primeru obrtniškega sektorja) za 
mlade med 18. in 29. letom starosti.

3. Višja izobrazba in raziskovalno vajeništvo (Apprendis-
tato di alta formazione e ricerca) za pridobitev diplome 

na sekundarnem (ISCED 3) ali terciarnem nivoju (ISCED 
4 or 5) ali doktorske stopnje (ISCED 6) izobraževalnega 
sistema za mlade med 18. in 29. letom starosti.

V skladu z zadnjo statistiko (2013) je bilo v Italiji 451.954 
vajeniških pogodb, od tega 38.088 v Toskani.

Velika večina vajeniških pogodb so bila profesional-
na vajeništva (410.369 pogodb v Italiji) v primerjavi z 
41.585 vajeniških pogodb drugih tipov.

Trenutno ni na voljo nobenih statistik o številu tujih ali 
migrantskih vajencev.

Idealni zaključek vajeniške pogodbe je, ko se spremeni 
v redno pogodbo za nedoločen čas. V tem primeru lahko 
podjetja nadaljujejo z ugodnostjo zmanjšanih socialnih 
prispevkov še za eno leto.

Leta 2013 je bilo 137.600 vajeniških pogodb v prehodni 
fazi v redne pogodbe za nedoločen čas, kar je 14,1 % 
manj v primerjavi z letom 2012. Istega leta je bilo 70.158 
vajeniških pogodb, ki so bile že spremenjene v pogodbe 
za nedoločen čas, kar je 11,3 % manj kot leta 2012.

Če analiziramo zadnje nacionalno poročilo (2015) o zad-
njih dveh generacijah vajencev, vidimo, da jih 13 let po-
tem, ko so končali s svojo vajeniško pogodbo, 75,6 % še 
vedno dela. Manj kot polovica (47,9 %) je zaposlena z 
redno pogodbo za nedoločen čas in 11,9 % z manj sta-
bilno pogodbo, medtem ko jih je 10,9 % samozaposle-
nih. 1,2 % jih je še vedno vajencev, kar je lahko poveza-
no z njihovo starostjo: če so še vedno mladi (manj kot 30 
let), so lahko zaposleni v podjetju z vajeniško pogodbo 
(prvi korak). 

V splošnem lahko rečemo, da so vajeniške pogod-
be ugodne za mlado osebo (kateri je tak tip zaposlitve 
običajno prvi korak k redni pogodbi za nedoločen čas in 
poleg tega je celo deležna brezplačnega usposabljan-
ja v povezavi z različnimi zadevami, ki so povezane z 
delom, kar ji lahko koristi tudi potem) in podjetje (ki ima 
korist zaradi subvencij).
Vajeniška pogodba ima v Italiji dolgo zgodovino. Prvič 
je bila regulirana z zakonom leta 1955. Potem je bila v 
sredini 90. let prejšnjega stoletja ponovno regulirana, da 
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bi pospešili zaposlitev mladih ljudi. Od leta 2004 je post-
ala edina delovna pogodba v Italiji, ki predvideva kom-
ponento usposabljanja. Ker je regulirana z zakonom in 
za njeno implementacijo ni potreben noben proračun, so 
vajeniške pogodbe trajnostno v uporabi. Toda za upora-
bo takšnega tipa pogodb je potrebna zakonska ureditev.

Edini vidik, ki zahteva financiranje, je tisti glede obvez-
nega usposabljanja vajencev: v Italiji so zato na voljo re-
gionalni skladi in akreditirane agencije za usposabljanje, 
ki posredujejo javni razpis za ponudbo usposabljanja 
za vajence. Tako podjetja nimajo nobenih stroškov za 
usposabljanje svojih vajencev.

Najbolj inovativen vidik vajeniških pogodb je to, da je del 
obveznega usposabljanja za vajence na voljo na spletu 
zahvaljujoč platformi, ki je bila ustanovljena s tem na-
menom.

V skladu s XVII. poročilom o vajeništvu, ki ga je pripra-
vil INAPP (XVII Rapporto sull’apprendistato), je večina 
podjetij najela mlade ljudi z vajeniško pogodbo zaradi 
finančnih razlogov (zmanjšanje prispevkov za socialno 
varnost). Torej priložnost usposabljanja profesional-
cev znotraj podjetja ni bila glavna prioriteta pri odločitvi 
podjetij. Pravzaprav je najbolj pomembno priporočilo iz-
boljšati kakovost profesionalnega usposabljanja za va-
jence.

Poleg tega so tudi občutne razlike od regije do regije – to 
je drugi aspekt, ki bi ga bilo potrebno izboljšati, da bi v 
Italiji dosegli večjo homogenost.

APPRENTICESHIP CONTRACTS
 

WWW www.regione.toscana.it/-/apprendistato-normativa-e-opportunita   
FUNDING SOURCES n/a 
FUNDING AMOUNT n/a 
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WWW www.wasco.sk  
EMAIL mako@wasco.sk 
FUNDING SOURCES The social enterprise combines several financial resources
FUNDING AMOUNT n/a

Zveza mladih Romov (v nadaljevanju: ZMR), nevladna 
organizacija, ki dela za deprivilegirane ljudi, še posebej 
Rome, je bila ustanovljena leta 1999.
Da bi dosegla svoje cilje, je ZMR ustanovila Horehronie 

multifunkcijski center v Valaski. Nudi storitve ne samo 
otrokom, ampak tudi njihovim staršem. Izvaja različne 
dejavnosti, da bi opogumila depriviligirane ljudi pri udej-
stvovanju njihovih interesov, naporov in pripravljenosti 
ukrepati za izboljšanje njihove situacije.

Z zagotavljanjem podpore, pomoči in izobraževanja po-
maga strankam razviti veščine, delovne navade in zdra-
vo samozavest, ko se učijo sprejeti odgovornost za svoje 
življenje. Nudi jim različne oblike izobrazbe in usposa-
bljanja in jih tako spodbuja, da si zgradijo boljše življen-
je. Z implementacijo projektov jim tudi zagotavlja stalne 
zaposlitvene priložnosti, usposabljanje, prostočasne de-
javnosti in institucionalno podporo.

Projekt omogoča delovne priložnosti za vrsto deprivile-
giranih skupin, ki so dolgotrajno brezposelne, materam 
samohranilkam, zdravstveno depriviligiranim, Romom iz 
marginaliziranih skupnosti, mladim ljudem, ampak tudi 
tistim, ki so stari več kot 50 let. Projekt ponuja zaposlitev 
ljudem, ki so bili brezposelni 15-20 let. Delovne izkušnje 
jim pomagajo pridobiti samozavest, veščine in navade, 
ki jih še niso imeli ali pa so jih opustili že dolgo tega. 

Center skupnosti dela na treh nivojih:

* Poslopje skupnosti ponuja ciljni skupini profesionalne 
svetovalne storitve prek socialnega dela in dela v sku-
pnosti. 

* Izobraževanje: zagotavlja neformalno izobraževanje s 

poudarkom na veščinah in kompetencah za praktična 
delovna mesta (pomočniki učiteljev, pomočniki v zdravst-
vu, terenski socialni delavci, delavci v skupnosti).

* Zaposlitev: ZMR je nevladna organizacija, ki nima 
kapacitete in prostora, da bi sama ustvarjala delovna 
mesta. Zato so se tri nevladne organizacije, ki delujejo v 
regiji, združile in financirajo Wasco zadrugo.

Kvantitativni rezultati:

1. 30 zaposlenih ljudi;

2. dejavnosti pranja in likanja: obdelajo 20 ton perila na 
mesec;

3. 30.000 kilometrov naročil strank vsak mesec.

Gospodarski rezultati v smislu dobička (100 % dobička) 
se uporabijo za izboljšanje kakovosti dostavne službe, 
usposabljanje zaposlenih, rast zaposlenih in tehnično/
tehnološko izgradnjo socialnega podjetja. Novembra 
2018 je zadruga Wasco od Ministrstva za delo, socialne 
zadeve in družino Republike Slovaške zahtevala, da ji 
podeli naziv socialnega podjetja. V tem trenutku je naša 
zahteva v fazi dopolnjevanja zadnjih tehničnih zahtev.
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WWW www.rks.si/sl/Projekt_ESIRAS/ 
EMAIL esiras@rks.si 
FUNDING SOURCES EU Employment and Social Innovation Program (EaSI)
FUNDING AMOUNT 360.696  €

ESIRAS Slovenija se financira s pomočjo Programa 
Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije v 
okviru Rdečega križa Slovenije. Projekt deluje v okvi-
ru nacionalnih združenj Rdečega križa v sedmih mestih 
EU – poleg Slovenije v Avstriji (Gradec), na Danskem 

(Jelling), v Franciji (Pariz), Italiji (Milano), Veliki Britaniji 
(Glasgow) in na Cipru (Nikozija). Implementacija pro-
jekta je vezana na mesta z največjim številom prebival-
cev, ki jim je priznana mednarodna zaščita, v državah 
članicah EU. Zato ima ESIRAS Slovenija svojo glavno 
pisarno v Ljubljani in drugo pisarno v Mariboru. Cilj je 
doseči kogarkoli, ki ima lahko korist zaradi naše pomoči. 
Imamo tudi mobilno enoto, ki lahko naveže stik z lokal-
nimi organizacijami v regionalnih izpostavah Rdečega 
križa, ki lahko dosežejo vse potencialne uporabnike.

Dejavnosti so povezane s potrebami uporabnikov. Za 
vsako osebo se na začetku pripravi individualiziran načrt 
dela, v okviru katerega se odražajo cilji ter kvalifikacije, 
izobrazba in želje osebe. To je baza za načrt za dosego 
teh ciljev. V nadaljevanju projekt ponuja širok spekter 
dejavnosti – od skupnih delavnic do učenja ena na ena s 
podporo in pomočjo projektnih prostovoljcev. Vključenim 
v  projekt je na voljo kulturni mediator pri vsakdanjih iz-
zivih – od obiska zdravnika, urejanja papirjev na upravni 
enoti, Centru za socialno delo (v nadaljevanju CSD) ali 
drugih institucijah do razgovorov za službo, potrebnega 
poklicnega usposabljanja in premagovanja jezikovnih in 
kulturnih razlik prve dni zaposlitve ali vsestranske pod-
pore pri izvedbi osnovnih izpitov, ki jih najbolj pogosto 
zahtevajo delodajalci (npr. vozniški izpiti). Jezikovne in 

druge delavnice se izpeljejo, ko se naučimo osnovnih 
veščin, kot so komunikacija, računalništvo in uporaba 
novih tehnologij. V partnerstvu s pravno informacijskim 
centrom nevladnih organizacij organiziramo brezplačne 
pravne delavnice in individualne konzultacije.

Prosilcem za azil in ljudem s priznano mednarodno 
zaščito ponujamo priložnost izboljšati svoje možnosti za 
zaposlitev in pogoje za socialno integracijo.

Vključeni v projektu sodelujejo v različnih projektnih de-
javnostih in s člani projektnega tima individualno iščejo 
najboljše rešitve.

Kratek povzetek dejavnosti, ki smo jih izvajali do sedaj:

- redni individualni sestanki prostovoljcev in uporabnikov 
(npr. učenje slovenskega jezika, osnove računalništva, 
učenje angleškega jezika, učenje srednješolskih pred-
metov);

- delavnice na podlagi komunikacije na delovnem mestu;

- spremljanje uradov in drugih organizacij, prevod 
tečajev cestno prometnih predpisov, zdravniški pregle-
di (npr. za zaposlitev, ginekološki pregledi, mamogra-
fija, nujna pediatrična pomoč po telefonu, spremljanje 
mladinskih organizacij, spremljanje drugih dejavnosti 
Rdečega križa);

- v sodelovanju z drugimi organizacijami zagotavljamo 
dodatne storitve (npr. sodnega tolmača za nacionalne 
preizkuse v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim 
centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti);

- pomoč pri zbiranju in prenosu pomembnih informacij 
v različnih življenjskih situacijah (npr. CSD, ministrstva, 
azilni dom);

- pravna pomoč v sodelovanju s pravno informacijskim 
centrom nevladnih organizacij (PiC) (npr. združevanje 
družine, ločitev);

- prevod/kulturna mediacija in pospeševanje poklicnega 
usposabljanja preko Zavoda za zaposlovanje (varilec, 
dela suhe montaže, prevod slovarčkov osnovnih poj-
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mov);

- mreženje s potencialnimi delodajalci, iskanje službe in 
spremljanje intervjujev;

- sodelovanje in mreženje uporabnikov z regionalnimi 
združenji in lokalnimi izpostavami Rdečega križa, ki jim 
zagotavljajo dodatno podporo pri socialni integraciji v 
lokalno okolje (učna pomoč, otroška igra, dvostranska 
izmenjava znanja / spretnosti / izkušenj, prostovoljstvo, 
svetovanje / lokalno okolje, itd.);

- sodelovanje s srednjimi šolami pri vključevanju njihovih 
dijakov v zagotavljanje učne pomoči projektnim uporab-
nikom;

- organizacija piknikov za ženske uporabnice;

- organizacija seminarjev, namenjenih seznanjanju mest 
in njihovih prebivalcev s Slovenijo (npr. sestanek mla-
dih uporabnikov in mladih prostovoljcev Območnega 
združenja Rdečega križa Novo mesto);

- informiranje uporabnikov glede zdravstvenih storitev, 
socialnih transferjev, urejanja dokumentov, iskanja nas-
tanitev;

- ponovne vzpostavitve povezave z družino;

- 30 ur usposabljanja za 20 prostovoljcev za »osebne 
asistente« v Ljubljani in v Mariboru glede zagotavljanja 

osnovne psihosocialne pomoči (komunikacijski sklopi, 
travma, stres, oblikovanje skupin), ki je prilagojena po-
trebam ciljne osebe z osredotočanjem na potrebe ciljne 
skupine projekta (niti medkulturnega dialoga, ranljivost);

- dodatno usposabljanje in usposabljanje prostovoljcev 
glede delovanja in nastanka gibanja Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca, managementa delavnic, delovanja 
Zavoda za zaposlovanje v smislu zagotavljanja storitev 
ciljni skupini projekta, delovanja Urada Vlade Republike 
Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov;

- implementacija posredovanja in nadzora nad delom s 
prostovoljci.

Projekt podpira potencialne uporabnike prek mreže 56 
regionalnih združenj in 887 lokalnih organizacij Rdečega 
križa Slovenije, ki jih lahko podpira neposredno v njiho-
vem lokalnem okolju. Več storitev, povezanih s projek-
tom, je na voljo uporabnikom od jeseni 2018 v okviru 
ESIRAS mobilne enote (tim strokovnjakov + prevajalec 
/ kulturni mediator + prostovoljec + pravni svetovalec).

Potreba po uspešni izvedbi procesa socialne integra-
cije uporabnikov, ki je potrebna dolgoročno, je nekaj, 
kar projekt s svojo kratkoročno naravo težko popol-
noma pokrije. Zato zadovoljevanje teh potreb zahteva 
sistematičnost in konsistentnost s pomočjo rednega za-
gotavljanja potrebnih virov (finančni, osebje…).

Proces socialne integracije je multikompleksno področje, 
ki pokriva vsa področja življenja posameznika in pridobi-
va različne potrebne vire.

WWW www.rks.si/sl/Projekt_ESIRAS/ 
EMAIL esiras@rks.si 
FUNDING SOURCES EU Employment and Social Innovation Program (EaSI)
FUNDING AMOUNT 360.696  €

ESIRAS SLOVENIA
Employability and Social Integration of Refugees
and Asylum Seekers
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