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 razširjene dejavnosti neke  
 organizacije, ki segajo preko 

konvencionalnih meja v druţbi.  
 delo zunaj organizacij. 
 navezovanje stikov z izbrano 

ciljno skupino ter vplivanje na le-
to.  

 Povezovanje lokalne skupnosti 
(vključiti tudi prostovoljce), 
usposabljanje mentorjev, 
animatorjev, prostovoljcev … 

“Outreach” 



NAŠE DELO NA TERENU 
 
Izvedba v največjem romskem naselju v regiji redno, v 
drugih občasno. 
 
Sodelovanje z Romi in drugimi organizacijami. 

CVŢU Dolenjska, 1.10.2008 – 31.8.2010, 25% DČ 
Vključenih 250 udeleţencev 
524 storitev 
850 ur svetovanja 

•največ osebnega 
svetovanja, 
•daljši (nad 30 minut)  
•več ţensk kot moških 
•največ svetovancev z 
nedokončano OŠ 
•največ mlajših 
svetovancev ter 
svetovancev starih od 
31 do 40 let 

največkrat svetovali pri 
pridobivanju izobrazbe, 
pri iskanju moţnosti za 
zaposlitev, pri urejanju 
statusnih vprašanj ter 

pri učenju in 
predelovanju učne snovi 
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Samospoznavanje diskusije, 
pantomime, socialne igre Skupinsko delo:  izdelava plakatov, 

opisovanje različnih poklicev, 
diskusije o poklicnih interesih in 

ţeljah 

Pogovori z ljudmi 
spoznavanje različnih 

poklicev 

Odkrivanje poklicne poti  
spoznavanje različnih 

poklicev 

Raziskovanje : 
odkrivanje 

posameznikovih poklicni 
ciljev, ţelja in interesov, 
osebnostnih lastnosti, 

talentov, spretnosti, itd 

Delavnice in 
individualno delo 



Predstavitev različnih poklicev skozi delavnice in s pomočjo uporabe svetovalnih orodij 



Svetovalni pogovori s starši romskih otrok z namenom spodbujanja obiskovanja pouka, 
nadaljevanja šolanja in pridobitev poklica in motiviranje mladih za vključitev v program 
osnovne šole za odrasle  

 



Pridobivanje veščin iskanja zaposlitve, obiske šol in podjetij  



Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev,  delavnice na tematike iz 
vsakdanjega ţivljenja 
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Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev,  delavnice na tematike iz vsakdanjega ţivljenja 



DOBRO PRAKSO MOBILNE SVETOVALNE SLUŢBE ZA ROME JE 
VREDNO RAZVIJATI 
 
Svetovalna dejavnost je pomembna pri motiviranju Romov pri 
vključevanju v izobraţevanje in vseţivljenjsko učenje 
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Skupna izvedba 

Skupno spremljanje 

Skupno načrtovanje 

Skupna evalvacija 

Interesne skupine, 
partnerji, 

organizacije 

Svetovalno 
središče Novo 

mesto, RIC Novo 
mesto 

Posamezni Romi iz  
naselij ali iz sodelujočih  

institucij 



Hvala za vašo pozornost 

Svetovalno središče Novo mesto 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto 

 

Tina Strnad  
t:   00386 (0) 5 907 57 18 
m: 00386 (0) 31 746 002 
e:  tina.strnad@ric-nm.si 
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