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Podpora romski udeleženki od 
vključitve v izobraževanje do 
zaposlitve 

Zvonka Potočar 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Slovenija 



RIC Novo mesto izvaja različne 
dejavnosti, programe in nudi podporo 

različnim ciljnim skupinam. 

Pomembna ranljiva ciljna skupina 
so Romi.  

Projektno učenje za mlajše 
odrasle (PUM) 

IZHODIŠČE PREDSTAVITVE 



Neformalni javnoveljavni 
izobraževalni program. 

Motivacijski in podporni 
program. 

Učenje in svetovanje. 

Odprti kurikul s projektnim 
načinom dela. 

Skupinski in individualni 
pristop. 

Povezovanje programa v 
lokalnem okolju. 

Vloga mentorskega tima in 
zunanjih sodelavcev. 

Program PUM 



Stari med 
15 in 26 let.  

Pogodba 
ZRSZ - 

brezposelne 
osebe ali 
iskalci 

zaposlitve. 

Različne 
okoliščine 
vključitve. 

Posebni cilji, 
različne 

potrebe ali 
primanjkljaji 

temeljnih 
zmožnosti.   

Udeleženci PUM-a 



Ustvariti prijetno okolje za mlade, ki prihajajo vsak dan  
z namenom, da nekaj naredijo zase. 

Strokovno delo v skupini na interesnih področjih 
ustvarjalnosti mladih. 

Uresničevanje učnih in izvedbenih ciljev. 

Individualna podpora udeležencu pri doseganju  
njegovih ciljev in potreb. 

Cilji programa 



Sodelovanje med PUM in  
Zavodom RS za zaposlovanje 

kandidatka napotena v postopek vključitve v 

 neformalni program 



Individualni 
načrt ciljev 

(osebnih, učnih, 
zaposlitvenih) 

prepoznavanje 
potreb, 

interesov … 

spremljanje 
doseganja ciljev 

Osebni list PUM 



… varno socialno in spodbudno učno okolje … 



Aktivno sodelovanje 
pri raznih projektnih  
in interesnih 
dejavnostih v PUM-u: 
peka in kuhanje  



Aktivno sodelovanje pri interesnih dejavnostih v 
PUM-u: ustvarjanje in reciklaža 
 



 

Produkcijski učni projekt 



 informiranje in svetovanje 

  vključitev v usposabljanje   

  za romskega koordinatorja  



motiviranje in spodbujanje  
usposabljanje v okviru  

 mednarodnega projekta SORO –  
  Sodelovanje za zdravje Romov v RIC-u 



zbiranje potrdil in  drugih reference, 
 oblikovanje portfolija za potrjevanje 

 nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) 

  
 



Uspešen zaključek usposabljanja in 
pridobljena NPK romski koordinator/ica 

PODELITEV CERTIFIKATOV 



  povabilo na razgovor in  

  zaposlitev na javnem delu Pomoč Romom pri 

 socializaciji 

ZAPOSLITEV V RIC-u 


