
V romskih domovih so ženske kuhale,
moški so se usposabljali v gradbeništvu,
Dolenjski list, 2000.

Konferenca o izobraževanju Romov je bila
zelo odmevna, Dolenjski list,  2001.
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Gibanje in zdrava prehrana – pot do zdravja za vse generacije

Aktivno državljanstvo z učenjem jezika - INTI

Od leta 2003 do 2005 je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj izvajal projekt
»Gibanje in zdrava prehrana – pot do zdravja za vse generacije«, ki ga je sofinanciralo
Ministrstvo za zdravje v okviru programov in projektov varovanja in krepitve zdravja. ZIK
Črnomelj je k sodelovanju povabil partnerje, ki na področju Bele krajine ozaveščajo
različne ciljne skupine o skrbi za krepitev zdravja: Zdravstveni dom Črnomelj, Center za
socialno delo Črnomelj, športna društva, klube, društva upokojencev, romska društva, šole,
vrtce, podjetja v Beli krajini. Z nizom najrazličnejših akcij (predavanj, delavnic, okroglih
miz, strokovnih razprav, športnih tekmovanj, organiziranih družinskih srečanj in pohodov)
so partnerji v projekt vključili prebivalce vseh starosti. Ponudili so jim različne oblike
telesne vadbe, jim približali pravilno izbiro živil in zdrave prehranjevalne navade in
zmanjšali regionalne razlike v zdravju prebivalcev. Projekt je vidno prispeval k
ozaveščanju pomena gibanja za zdravje pri Belokranjcih vseh generacij.

ZIK je bil nacionalni koordinator mednarodnega projekta INTI
»Aktivno državljanstvo z učenjem jezika«, ki je potekal od leta
2004 do leta 2006 in ga je sofinancirala Evropska unija. Gre za
inovativni pilotski projekt, katerega cilj je bil preko jezikovnega
izobraževanja omogočiti priseljencem in pripadnikom drugih
etničnih skupin bolj aktivno državljanstvo v državi gostiteljici.
Koordinator projekta je bila nevladna organizacija Cidis Onlus iz
Italije. V projektu so sodelovale še partnerske organizacije iz
Poljske, Španije in Nemčije. V sklopu projekta je bil oblikovan
učni model za učenje posameznega jezika države gostiteljice in
izvedba brezplačnih jezikovnih tečajev. Članice projektne skupine
ZIK Črnomelj so se udeležile strokovnih srečanj partnerjev v
Peruggii in v Madridu in zaključne konference projekta v Bruslju.

Plakat Aktivno državljanstvo z učenjem jezika, Mednarodni projekt INTI, 2005.
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Romski zaposlitveni center

Dvig prehranjevalne kulture za varovanje in krepitev zdravja romske populacije

ZIK Črnomelj je bil od leta 2004 do leta 2006 partner v razvojnem partnerstvu v okviru
Pobude skupnosti Equal za Republiko Slovenijo »Romski zaposlitveni center«. Razvojno
partnerstvo je sestavljalo 30 partnerjev s področij, kjer živi romska populacija: Dolenjske,
Bele krajine, Posavja in Pomurja. Koordinator projekta je bila Občina Škocjan. Cilj
razvojnega partnerstva je bil razvoj novih pristopov k reševanju problema brezposelnosti
Romov. Projekt je sofinancirala Evropska unija v sodelovanju z Ministrstvom za delo
družino in socialne zadeve.

Septembra 2004 je ZIK Črnomelj, kot nosilec projekta »Dvig prehranjevalne kulture za
varovanje in krepitev zdravja romske populacije«, začel z izvajanjem dveletnega razvojno-
inovativnega programa varovanja in krepitve zdravja v letih 2004 in 2005. Partnerji v
projektu so bile organizacije za izobraževanje odraslih: CIK Trebnje, LU Kočevje, LU
Krško in RIC Novo mesto. V projekt so bile vključene romske družine iz 28 romskih naselij
iz občin Brežice, Črnomelj, Ivančna Gorica, Grosuplje, Kočevje, Krško, Metlika, Novo
mesto, Ribnica, Semič, Šentjernej in Škocjan. Namen projekta je bil ozaveščanje romske
populacije o pomembnosti zdrave prehrane za varovanje in krepitev zdravja, spodbujanje
romske družine k izbiri zdrave hrane in zdravega načina prehranjevanja, usposabljanje
Romov za pridelavo domače zelenjave in nenazadnje povezovanje partnerjev in
ustvarjanje mreže partnerskih organizacij, ki lahko prispevajo k varovanju in krepitvi
zdravja Romov. V projekt je bila vključena večina romskega prebivalstva na področju
izvedbe projekta, sofinanciralo ga je Ministrstvo za zdravje.
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Poklicno informiranje in svetovanje za Rome (PISR)

Leta 2005 je ZIK Črnomelj postal koordinator
projekta Phare 2003 – Vseživljenjsko učenje
»Poklicno informiranje in svetovanje za Rome«,
kjer je sodelovalo še devet partnerjev: RIC Novo
mesto, CIK Trebnje, LU Kočevje, LU Krško,
Fakulteta za socialno delo Ljubljana, Inštitut za
narodnostna vprašanja, Zavod RS za zaposlovanje,
Območna služba Novo mesto, Romsko društvo
ROM in Alianta. Ljubljana. Projekt je temeljil na
ugotavljanju izobraževalnih in poklicnih interesov
Romov na področju, ki ga pokriva projekt.
Narejena je bila obsežna raziskava na področju
Jugovzhodne Slovenije. Na podlagi raziskave je bil
dopolnjen obstoječi koncept poklicnega
informiranja in svetovanja za potrebe ciljne
skupine Romov ter izdelan akcijski načrt
izobraževanja odraslih Romov. V okviru projekta je
bil izdelan program usposabljanja za romskega
koordinatorja, ki je bil pilotsko tudi izpeljan.
Projekt je prispeval k večjemu vključevanju
Romov v procese vseživljenjskega učenja,
boljšemu poznavanju romske etnične skupnosti in
prispeval izhodišča za načrtovanje in uresničevanje
lokalne, regionalne in nacionalne strategije
izobraževanja in zaposlovanja odraslih Romov.
Izdan je bil tudi zbornik s strokovnimi prispevki in
rezultati raziskave. Projekt sta sofinancirala
Evropska unija in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zaključna konferenca projekta PISR,
Ljubljana, 2006.

V okviru projekta je nastal obsežen
zbornik Poklicno informiranje in
svetovanje za Rome, 2006.
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Sprejemanje različnosti - korak do pravične družbe

Slovenija je cilje Evropskega leta enakih možnosti za vse (ELEM) udejanjila z desetimi
projekti, ki so bili izbrani na nacionalnem razpisu. Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj je bil med izbranimi izvajalci projektov, in sicer s projektom »Sprejemanje
različnosti - korak do pravične družbe«. Šlo je za izvedbo obsežne kvantitativne in
kvalitativne raziskave o možnih oblikah diskriminacije in njenem preprečevanju. V
raziskavo je bilo vključenih čez 200 predstavnikov socialnih partnerjev, državnozborskih
poslancev, upravnih struktur, direktorjev velikih slovenskih gospodarskih družb,
delodajalcev in lokalne samouprave. Na podlagi raziskave je bil pripravljen akcijski načrt
za ozaveščanje in premagovanje predsodkov in morebitne diskriminacije ranljivih
družbenih skupin. Dodana vrednost projekta je upoštevanje vseh osebnih okoliščin, ki so
podlaga za diskriminacijo, v eni raziskavi.

in vodij

Zaključna prireditev ob Evropskem letu enakih
možnosti za vse, Dolenjski list, 2007.

Rezultati raziskave so objavljeni v
publikaciji Sprejemanje različnosti -
korak do pravične družbe, 2007.
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Bogastvo različnosti – medkulturni dialog v Beli krajini

ZIK je v letu 2008 izvedel uspešen projekt Bogastvo različnosti – medkulturni dialog v Beli
krajini, namenjen priseljencem iz tretjih držav. Namen projekta je bil poudariti pomen in
prednosti medkulturnega dialoga pri krepitvi razumevanja in spoštovanja drugih kultur,
veroizpovedi, prepričanj, narodnosti, jezikov.

Posredno so bila vključena v projekt vsa belokranjska gospodinjstva, društva in strokovna
javnost. Projekt je bil zelo odmeven med priseljenci in večinskim prebivalstvom v
lokalnem okolju. Eden od kazalnikov uspešnosti projekta je tudi obiskanost posameznih
aktivnosti in izražen interes po nadaljevanju in izvedi podobnih dogodkov.

Namen programa ni bil le v tem, da bi priseljenci predstavili značilnosti svoje dežele in
kulture, ampak tudi to, da se bolje spoznajo in povežejo med sabo, bolje spoznajo tukaj
živeče ljudi, navežejo nove stike in nenazadnje sami prispevajo k boljši integraciji v
lokalno okolje in s tem boljšo vključenost v aktivno državljanstvo.

Projekt sta financirala Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za vključevanje
državljanov tretjih držav.

Medkulturni dialog z osnovnošolci, 2008. Medkulturni dialog s srednješolci, 2008.
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ZIK je bil uspešen pri prijavi na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za Centre
vseživljenjskega učenja in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše
okolje – Partnerstva v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013; razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za šolstvo in šport.

ZIK Črnomelj je partner v projektu
Center vseživljenjskega učenja
Dolenjska, v katerem poleg nosilca
projekta Razvojno izobraževalnega
centra Novo mesto in ZIK-a sodelujejo
še Ljudska univerza Kočevje, Center
za izobraževanje in kulturo Trebnje in
Mladinski center Lokalpatriot.

ZIK kot partner usklajuje delovanje
treh novih belokranjskih točk
vseživljenjskega učenja v Adlešičih, v
Metliki in Semiču, kjer uporabniki
poleg brezplačnih delavnic s področja
zdravja, obujanja in ohranjanja starih
obrti, osebne rasti in spletnega učenja
računalništva lahko dobijo informacije
o možnostih učenja in izobraževanja v
Beli krajini in v regiji. Projekt traja do
konca leta 2013.

Center vseživljenjskega učenja (CVŽU)

Druženje ob namiznih igrah,
Dom počitka Metlika, 2009.
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Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja (VURP)

Projekt »Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja« je inovativni model odpiranja
sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, s katerim projektni partnerji ZIK
Črnomelj, Javni zavod Krajinski park Kolpa in Razvojno informacijski center Bela krajina
želijo izboljšati zaposlitvene možnosti v belokranjskem Obkolpju in povečati splošno
izobraženost odraslih Belokranjcev. Na podlagi praktičnega primera pridobivanja znanj in
spretnosti pridelave lanu od semena do rastline in nato predelave lanu v platno in končne
izdelke ter s spremljajočimi izobraževanji in usposabljanji udeležencev s področja osebne
rasti, komunikacije, informacijsko komunikacijske tehnologije bo izoblikovan primer
dobre prakse, prenosljiv v katerokoli lokalno ali regionalno okolje v Sloveniji.

Projekt se je pričel izvajati junija 2008 in poteka do konca leta 2011.

Tučnja lanu v Adlešičih, 2009.
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Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je januarja 2009 pričel z izvajanjem
triletnega projekta Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, ki je namenjen
starejšim odraslim, pripadnikom romske skupnosti in odraslim s posebnimi potrebami.

ZIK Črnomelj je poslovodeči v konzorciju za projekt Razvoj modelov svetovanja za
ranljive skupine. Projektni partnerji so Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza
Murska Sobota, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Ljudska univerza Kočevje.
Projekt tako poteka v Beli krajini in Dolenjski, na Kočevskem, v Prekmurju in na
Štajerskem.

Gre za inovativni pristop, kjer se strokovnjakom s področja izobraževanja odraslih
pridružijo pri svetovanju še starejši prostovoljci in duhovniki treh veroizpovedi v
Sloveniji, večinske katoliške, nato še muslimanske in evangeličanske. Projekt prispeva k
izboljšanju položaja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji, odraslih s posebnimi
potrebami in starejših odraslih s poudarkom na izboljšanju kakovosti njihovega življenja in
večji socialni vključenosti.

Strokovno srečanje svetovalcev v projektu,
Novo mesto, 2009
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Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI)

ZIK Črnomelj je poslovodeči v konzorciju skupaj s partnerskima
organizacijama Pedagoškim inštitutom in Strokovno
izobraževalnim centrom Ivana Bertonclja za izvajanje projekta
»Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«.

V okviru projekta, ki traja od jeseni 2008 do junija 2011, poteka usposabljanje vzgojiteljev,
učiteljev, strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih v
Sloveniji, ki se ukvarjajo z romskimi otroki in odraslimi, in usposabljanje romskih
pomočnikov.

Izobraževanje je za udeležence brezplačno, saj je ZIK s svojima partnerjema pridobil
finančna sredstva za izvajanje projekta na javnem razpisu za sofinanciranje
profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008,
2009, 2010 in 2011, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) kot posrednik
sredstev iz Evropskih socialnih skladov (ESS).

Z udeleženci na OŠ Bršljin se je pogovarjal
romski svetnik iz Murske Sobote, 2009.
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Specializirana mobilna služba za pomoč na domu (MPD)

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je poslovodeči partner pri izvajanju projekta
Specializirana mobilna služba za pomoč na domu, ki ga izvaja skupaj s partnerjem Domom
starejših občanov Črnomelj. Pridruženi partnerji v projektu so Občina Črnomelj, Zavod za
zaposlovanje, Območna služba Novo mesto, Center za socialno delo Črnomelj, Društvo
upokojencev Črnomelj, Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Rdeči
križ Črnomelj, Župnijska Karitas Črnomelj, Društvo Sožitje Bela krajina in Združenje
multiple skleroze, dolenjska podružnica.

V okviru projekta je načrtovano usposabljanje za izvajanje pomoči na domu za 15
brezposelnih oseb, starih nad 50 let. Po končanem usposabljanju naj bi najmanj štiri osebe
eno leto kot redno zaposlitev izvajale pomoč na domu, in sicer: izvajanje oskrbe in nege,
obiskovanje uporabnikov, poročanje o njihovem stanju in nudenje pomoči pri
organiziranju vseh vrst storitev in oblik pomoči. Storitev bo namenjena starejšim in bolnim
osebam, ki živijo doma. Ob tem bo potekala svetovalna pomoč in informiranje svojcev in
prostovoljcev o načelih oskrbe in nege.

Inovativnost projekta je v promociji storitve,
obveščenosti potencialnih uporabnikov o
možnosti iskanja pomoči in dostopnosti do
informacije o konkretni storitvi. Storitev
pomoči na domu ne bo usmerjena izključno na
stanje bolezni in nemoči uporabnika, ampak bo
prispevek k njegovi večji socialni vključenosti
v okolje (obiski kulturnih prireditev in
pomembnih dogodkov v okolju, druženje) in
pomoč pri vsakdanjih opravilih doma. Srečanje s pridruženimi partnerji,

Dom starejših občanov Črnomelj, 2010.
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Projekt traja dve leti, do novembra 2011. ZIK je s svojim partnerjem pridobil finančna
sredstva za izvajanje projekta na javnem razpisu za spodbujanje socialnega podjetništva,
ki ga je razpisalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve kot posrednik sredstev iz
Evropskih socialnih skladov (ESS).

Eno od vodil vizije ZIK Črnomelj je tudi evropska dimenzija sodelovanja, tako da se ZIK
vključuje v evropske projekte, ki spodbujajo razvoj človeških virov in odpravljajo
izobrazbeni primanjkljaj v okolju.

ZIK-ovi strokovni delavci so se udeležili izmenjav v okviru mednarodnih projektov
Leonardo da Vinci Mobilnost, in sicer v projektih »Kakovost izobraževanja odraslih na
Finskem«, leta 2004 kot partner Andragoškega centra Slovenije, »Izobraževanje in
zaposlovanje Romov v Litvi in na Portugalskem« v letih 2005, 2006, partner Inštitut za
narodnostna vprašanja, »Kakovost izobraževanja odraslih na Švedskem«, leta 2007 in
»Zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju
odraslih vAndaluziji« leta 2008 kot partner Zveze ljudskih univerz Slovenije.

Evropski projekti

.
Mednarodna izmenjava mobilnost
Leonardo da Vinci, Švedska, 2007.

Mednarodna izmenjava mobilnost Leonardo
da Vinci, Španija, 2008.
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V letu 2009 se je ZIK samostojno prijavil na javni razpis Centra Republike Slovenije za
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja v okviru programa
Vseživljenjsko učenje. Odobrena sta dva projekta.

V projektu Leonardo da Vinci Mobilnost »Inovativni pristopi na področju Poklicnega
izobraževanja in usposabljanja na Malti« je organizacija gostiteljica na Malti Future
Focus, podjetje z izjemnimi referencami na področju partnerskega povezovanja in
uvajanja inovativnih pristopov in novih programov poklicnega usposabljanja in
izobraževanja tudi na nacionalni ravni. Temeljni cilji projekta so, da skupina
strokovnjakov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja
odraslih iz Slovenije spozna malteške primere dobrih praks na področju partnerskega
povezovanja in sodelovanja izobraževalcev, manjših podjetij in socialnih partnerjev na
področju vključevanja odraslih v poklicno izobraževanje in usposabljanje in spodbudi
sodelovanje in izmenjava izkušenj in dobrih praks med izobraževalnimi institucijami,
podjetji, socialnimi partnerji na mednarodni ravni.

Inovativni pristopi na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in
usposabljanja na Malti

Mednarodna izmenjava mobilnost
Leonardo da Vinci, Malta, 2009.
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Evropski jezikovni portfolio za priseljence, begunce in iskalce azila (IMPORT)

European Language Portfolio With Immigrantes,
Refugees And Asylum Seekers - Evropski jezikovni
portfolio za priseljence, begunce in iskalce azila je
dveletni projekt v okviru akcije Grundtvig Učna
partnerstva 2009.

Koordinator projekta je organizacija ACCEM iz Španije in poleg ZIK-a v projektu
sodelujeta še Cidis Onlus iz Italije in Lietuvos etniniu grupiu moteru verslininkiu draugija
iz Litve.

Namen mednarodnega učnega partnerstva je razviti jezikovni portfolio prilagojen
odraslim, ki se učijo jezik države gostiteljice kot drugi/tuji jezik. V okviru projekta se
izvede najmanj dvanajst mednarodnih mobilnosti strokovnih delavcev.

Mednarodno srečanje partnerjev v
projektu IMPORT, Italija, 2010.
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Iskanje skupnih poti

Knjižnica kot lokalno informacijsko središče omogoča
svojim uporabnikom neoviran dostop do vseh znanj in
informacij; je stičišče znanja in vseživljenjskega učenja. Tega
smo se v Ljudski knjižnici Metlika zavedali že leta 1992, ko
smo pri izobraževanju odraslih vzpostavili številna
sodelovanja z Zavodom za izobraževanje in kulturo
Črnomelj. Slednji je imel že takrat razvito mrežo svoje
dejavnosti v belokranjskem prostoru. Zavedali smo se, da
lahko s povezavo in sodelovanjem pri izbiri različnih poti do
znanja veliko storimo v korist uporabnikov, obogatimo
celotno knjižnično dejavnost in s tem omogočimo
posameznikom aktivno vključevanje v različne stile
življenja, izobraževanja ter osebno rast. Naša skupna temeljna usmeritev razvoja
izobraževanja in učenja odraslih je bila, da z izmenjavo storitev, strokovnega znanja in
nenazadnje s povezovanjem s kulturo in njenimi dobrinami omogočimo čim večjemu
številu prebivalcev našega okolja vključevanje v vseživljenjsko učenje.

V Ljudski knjižnici Metlika, ki skrbi za zadovoljevanje potreb uporabnikov v svojem
okolju, smo sprva nudili prostor in sodelovali pri organizacijskih zadevah, Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj pa je zagotovil ustrezen strokovni kader, znanje in
tehnično podporo. Z razvojem informacijske tehnologije in uvedbo e-knjižnice v metliški
knjižnici se je začelo razvijati informacijsko opismenjevanje s številnimi računalniškimi
tečaji. Zadnji je bil v letošnjem letu, ob izgubi delovnih mest v tovarni Beti, z
usposabljanjem brezposelnih.

V skoraj dveh desetletjih smo s sodelovanjem z Zavodom za izobraževanje in kulturo
Črnomelj omogočili prebivalcem občine Metlika tudi številne jezikovne tečaje, ki so se
vrstili iz leta v leto. Zaradi družbenih sprememb po osamosvojitvi, sprememb trga in
schengenske meje smo s promocijo vseživljenjskega učenja pridobili številne
posameznike, ki so opravljali tečaje slovenskega jezika za Neslovence, nemškega in
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ruskega jezika ter osnovno šolo za odrasle. Skupaj smo izvedli veliko delavnic in zanimivih
predavanj. S svojimi dejavnostmi smo se redno vključevali v projekt Tedna
vseživljenjskega učenja z organizacijo predavanj, literarnih dogodkov, delavnic,
predstavitev, potopisov in drugih oblik vseživljenjskega učenja, katerega nosilec in
koordinator je bil Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. V izobraževalne programe,
predvsem računalniško opismenjevanje, smo vključevali tudi Rome.

Rezultat sodelovanja metliške knjižnice z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj
so nedvomno številni zadovoljni uporabniki, ki so znali poiskati poti do znanja. Čeprav sta
metliška in črnomaljska občina sosednji občini, je pot od Metlike do Črnomlja za mnoge
velika ovira zaradi slabih prometnih povezav in zato odvisna od lastnih prevozov. Ker v
metliški občini ni tovrstnih izobraževalnih zavodov, v Ljudski knjižnici pa majhno število
zaposlenih, sodelovanju pripisujemo velik pomen, izobraževalnim programom pa tisto
dodano vrednost, ki nedvomno vpliva na kvaliteto življenja posameznikov in uspešno
vključevanje v aktivno družbeno življenje in razvoj.

Anica Kopinič,
nekdanja direktorica Ljudske knjižnice Metlika

Ob tako častitljivem jubileju, kot je 50 letnica uspešnega
delovanja zavoda, katerega položaj in financiranje je
prepuščeno lastni iznajdljivosti in sposobnosti, bi lahko
govorila o vseh kompetencah zaposlenih, o dosežkih na
prehojeni poti, o sistemskih in vsakodnevnih problemih
javnega zavoda za izobraževanje odraslih, a bom spregovorila o
ljudeh, »ZIK-ovkah« in udejanjanju njihovega poslanstva skozi
vsa ta leta, kar jih osebno poznam.

Kot nadobudni mladi direktorici sva se v množici izkušenih kolegov iz drugih delavskih
univerz z Nado Žagar pred 24-imi leti hitro našli, ne le zaradi enake starosti, temveč tudi

Partnersko sodelovanje z ZIK-om

146



147

zaradi krajevne bližine in podobnih pogledov, idej in trdno zastavljenih ciljev. Eden izmed
teh, za katerega trdim, da ga je ZIK s svojim trdim delom in predanostjo ter vpetostjo v
lokalno okolje uresničil, je bil tudi ustvariti tako organizacijo, ki vidi spreminjanje kot
zagotovilo napredka in se zaveda, da je razvoj izobraževanja in učenja odraslih
najpomembnejši dejavnik za višanje ravni znanja in usposobljenosti za različne vloge. Ne
bom pozabila svojega prvega uradnega obiska ZIK-a. Med Kočevjem in Črnomljem se je
takrat vila še prašna makadamska cesta, ki sva jo s sodelavko premagovali v starem fiču in
zdelo se je, da potujeva v drugi svet, a optimizmu ni bilo videti konca.

V vseh teh letih smo medsebojno sodelovanje le še poglobili:
od skupnih izobraževanj tako doma kot v tujini,
s sodelovanji v skupnih projektih (Phare-Equal - Modeli svetovanja),
preko skupnih posvetov k pripravi različnih postopkov k izboljšanju svojega dela,
od skupnih prizadevanj za utrditev in ureditev sistema izobraževanja odraslih in
umestitev ljudskih univerz v ta sistem,
preko sprejemanja različnih mnenj in usklajevanja enotnih stališč pri izvajanju
strokovnih nalog tako na področju vodenja kot izvajanja izobraževanja in
usposabljanja,
z izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks,
od oblikovanja skupnih predlogov k izvajanju strategije odraslih Romov,
do izmenjave strokovnih izhodišč pri izvajanju izobraževalne dejavnosti,
preko skupnih prizadevanj k višji izobraženosti odraslih Romov in drugih ranljivih
ciljnih skupin, do dodane vrednosti partnerstva v projektih črpanja ESS sredstev, kjer se
v vlogi sodelujočega ali poslovodečega konzorcijskega partnerja v sodelovanju z ZIK-
om vedno najdejo ustrezne rešitve in bogati rezultati, do načina dela in odločanja.

Danes je pot v Črnomelj asfaltirana in v počasni vožnji, v občudovanju menjave dveh
naravnih svetov še kako zanimiva, posebno če veš, da te na koncu poti čakajo pravi ljudje.
ZIK-u želim srečno nadaljnjih najmanj 50 let v uresničevanju svojih ciljev in pri čim
večjem številu Belokranjcev vključenih v proces vseživljenjskega učenja.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lili Štefanič,
direktorica Ljudske univeze Kočevje
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Naših skupnih  25 let

Izobraževanje odraslih je pomembna naloga, ki jo mora
zagotavljati vsaka družba. V večjih lokalnih središčih so se po
vojni v ta namen ustanavljale ljudske univerze, ki so bile nosilke
razvoja izobraževalnih programov za potrebe lokalnega
prebivalstva in novo razvijajočega se gospodarstva. V ta namen
je bil pred petdesetimi leti za območje Bele krajine ustanovljen
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK). Ker je
poslanstvo zavoda za zaposlovanje tudi skrb za poklicni razvoj
brezposelnih oseb, smo se v mnogih aktivnostih našli kot
naročniki ali neposredni uporabniki vaših storitev. Naše
sodelovanje je ves čas zgledno in vsestransko. V prostorih ZIK-a
izvajamo naše skupinske oblike dela z brezposelnimi,
zaposlitvene sejme in podobne aktivnosti.

Motiviranje, usposabljanje in izobraževanje so pomembni programi, ki brezposelnim
osebam, presežnim delavcem in iskalcem zaposlitve vračajo samozavest in povečujejo
zaposlitvene možnosti. V tej luči vidimo in ocenjujemo tudi naše dolgoletno uspešno
sodelovanje z Zavodom za izobraževanje in kulturo iz Črnomlja. V zadnjih petindvajsetih
letih se je po naših evidencah preko 1200 brezposelnih oseb, v skupinah ali posamično,
vključilo v veliko število različnih programov, ki ste jih organizirali in izvajali. Učili so se
tujih jezikov, pridobivali osnovnošolsko, poklicno, srednješolsko in višješolsko izobrazbo.
Mnogi so skozi tečajne oblike izpopolnili svoja poklicna znanja. Veliko brezposelnih
Belokranjcev se je s pomočjo evropskih sredstev usposabljalo na začetnih in nadaljevalnih
tečajih računalništva. Veliko programov je bilo namenjeno belokranjskim brezposelnim
Romom.

Zadnjih deset let so stalnica našega sodelovanja tudi javna dela. Tri udeleženke javnih del
so se po uspešnem zaključku javnih del na ZIK-u redno zaposlile. Mnogi vključeni v
»programe za pridobivanje izobrazbe« so skozi program javnega dela »Učna pomoč



brezposelnim osebam« dobili ustrezno učno pomoč, ki jih je pripeljala do uspešnega
zaključka šolanja.

Kot aktivni ali pasivni partner smo sodelovali v več evropskih projektih, katerih nosilec je
bil ZIK in s tem pridali svoj prispevek k uspešni realizaciji.

Dinamika našega sodelovanja se je iz leta v leto spreminjala. Nemalokrat so igrala ključno
vlogo razpoložljiva sredstva, ki smo jih na zavodu lahko namenjali za vključevanje
brezposelnih oseb v tovrstne programe. Zaradi hitro se razvijajoče družbe in razvoja novih
tehnologij bodo tudi v bodoče potrebe po pridobivanju novih znanj in veščin vse večje.
Zaradi prestrukturiranja gospodarstva, odmiranja nekaterih dejavnost in uvajanja novih
tehnologij bodo morali tudi brezposelni nadgraditi ali pridobiti nova poklicna znanja.
Potrebe po storitvah ZIK-a bodo torej tudi v bodoče, dejanski obseg sodelovanja z
vključevanjem brezposelnih v programe, ki jih boste izvajali, pa bo vse pogosteje odvisen
od uspešnosti prijav na naše »Javne razpise za izbor izvajalcev programov za brezposelne«.
Za mano je 25 let uspešnega sodelovanja z ZIK-om. V letošnjem letu sam zaključujem
delovno kariero. Vsem zaposlenim na ZIK-u se v imenu sodelavcev Urada za delo
Črnomelj, Urada za delo Metlika, oddelka aktivne politike zaposlovanja in vodstva
Območne službe Novo mesto, iskreno zahvaljujem za ta uspešna in plodna leta, čestitam k
visokemu jubileju, ki ste ga pred kratkim praznovali in želim, da se bo plodno sodelovanje
v korist vseh nadaljevalo.

Stanislav Žagar,
Pomočnik direktorja Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Novo mesto

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je bil v Sloveniji prvič izpeljan oktobra 1996 na
pobudoAndragoškega centra Slovenije, kot odziv evropskega parlamenta in Sveta Evrope,
ki sta leto 1996 proglasila za »leto vseživljenjskega učenja«. Dogodki TVU naj bi pokazali,

Teden vseživljenjskega učenja (TVU)

149



da ni za učenje nikoli prepozno, da je možnosti veliko – tako po vsebini kot po bogastvu
virov in oblik učenja. Poslanstvo TVU je promocija vseh oblik učenja za vse generacije.
ZIK Črnomelj je soustvarjalec TVU od samega začetka, od leta 1996.

Leta 1997 je ZIK-ov udeleženec izobraževanja odraslih v
programu ekonomski tehnik Robert Muhič prejel
Priznanje posamezniku za izjemne učne uspehe in
bogatitev lastnega znanja, ki ga podeljuje Andragoški
center Slovenije.

Prireditve prvih treh tednov vseživljenjskega učenja niso
bile tematsko opredeljene, tako je ZIK sam določal
vsebine svojih prireditev. Šele leta 1999 so postale
prireditve TVU-ja za celotno Slovenije enotno tematsko
obarvane, smernicam Andragoškega centra Slovenije je
sledil tudi ZIK Črnomelj. Tako je bil TVU leta 1999
organiziran pod naslovom »Učimo se od starejših«. Bil je
posvečen medgeneracijskemu učenju, ohranjanju
belokranjskega ljudskega izročila in kulturne dediščine.
Na zaključni prireditvi je svečano ustanovljena Univerza
za tretje življenjsko obdobje.

V mednarodnem letu učenja jezikov je TVU 2000 potekal pod geslom »Jeziki so mostovi
med ljudmi«. Nekajletno uspešno soustvarjanje TVU je prineslo spoznanje: odziv javnosti
je najkakovostnejši na tistih prireditvah TVU, ki rastejo iz konkretnih potreb okolja,
kateremu so namenjene. To spoznanje je bilo vodilna ideja ACS pri formaliziranju mreže
petnajstih območnih koordinatorjev TVU, med katerimi je bil tudi ZIK Črnomelj.
Istočasno se je izpolnila dolgoletna pobuda izvajalcev TVU: leta 2001 MŠŠ prvič v okviru
razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih zajame tudi koordinacijo in organizacijo
prireditev TVU.

Robert Muhič, priznanje ACS-a
posamezniku za izjemne učne
uspehe in bogatitev lastnega
znanja, 1997.
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TVU 2001 pod geslom »Spoznajmo se – izobraževanje in kultura Romov« je soustvarjalo
že 16 organizacij in posameznikov, ki se pri svojem delu srečujejo z romsko populacijo.

TVU 2002 predstavlja prelomnico pri ozaveščanju pomena gibanja in zdravega
življenjskega sloga pri Belokranjcih. TVU 2002, sedmi po vrsti, je v treh belokranjskih
občinah potekal pod geslom »Vseživljenjsko učenje za zdravo življenje«. Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj je na podlagi razpisa Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport izvajal koordinacijo prireditev. V času TVU se je zvrstilo 32 dogodkov s 36 izvajalci,
ki so privabili več kot 1000 aktivnih neposrednih udeležencev. Posredno so v tem TVU
sodelovala vsa belokranjska gospodinjstva.

Leto 2003 je bilo Evropsko leto invalidov in TVU je bil posvečen tej ciljni skupini. Potekal
je pod geslom »Živimo, delajmo, ustvarjajmo in učimo se – skupaj!«.

Oktobra 2004 so v vseh treh belokranjskih občinah potekali številni

dogodki in aktivnosti pod skupnim geslom »Razgibaj telo, napni

možgane«, tematsko naravnani na Evropsko leto učenja s športom. V

obsežen projekt so se kot partnerji vključile belokranjske šole, knjižnice,

Okrogla miza Invalidom prijazna občina za
strokovno javnost, TVU, 2003.

Primer dobrega
sodelovanja v okolju,
Dolenjski list, 2003.
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društva, športni klubi, skupine in posamezniki, ki s svojim delovanjem prispevajo, da bi

šport postal sestavni del vzgoje, izobraževanja in življenja nasploh.

Deseti TVU v Beli krajini je bil tematsko naravnan na Evropsko leto državljanske kulture.

Različne dejavnosti, dogodki, prireditve in razstave so potekali pod skupnim naslovom

»Vseživljenjsko učenje za aktivno državljanstvo«.

V letu 2005 je že druga udeleženka

izobraževanja odraslih na ZIK Črnomelj

prejela Priznanje posameznici za izjemne

učne uspehe in bogatitev lastnega znanja, ki

ga podeljuje Andragoški center Slovenije. To

je bila udeleženka osnovne šole za odrasle,

Romkinja Pavla Hudorovac.

Telovadba za vse generacije, Vinica, 2004. Prikaz belokranjske kulturne dediščine, 2005.

Pavla Hudorovac je prejela
priznanje ACS-a, 2005.
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Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je k
soustvarjanju TVU 2006 povabil belokranjska podjetja,
šole, vrtce, društva in posameznike, tako da je v projektu
sodelovalo 37 partnerjev, ki so skupaj pripravili 97
različnih dogodkov. TVU v Evropskem letu mobilnosti
delavcev je potekal pod geslom »Vseživljenjsko učenje
za mobilnost na trgu dela«.

Cilj TVU 2007 »Sprejemanje drugačnosti – korak k
pravični družbi« je bil prispevati k uresničevanju ciljev
Evropskega leta enakih možnosti za vse 2007 - osveščati
javnost glede pravic do enakosti in nediskriminacije,
spodbujanje razprav o povečani zastopanosti
diskriminiranih skupin in uravnoteženem sodelovanju
moških in žensk, spodbujanje in priznavanje različnosti
in enakosti ter uveljavljanje tesneje povezane družbe, ki
bo temeljila na medsebojnem spoštovanju. Kljub temu,
da je sofinanciranje TVU 2007 s strani Ministrstva za
šolstvo in šport izostalo, je bil odziv soustvarjalcev TVU
dober, saj so partnerske organizacije in posamezniki
prepoznali pomen in vlogo vseživljenjskega učenja.

K soustvarjanju TVU 2008 ob Evropskem letu
medkulturnega dialoga je ZIK Črnomelj povabil tujce,
priseljene v Belo krajino, da so sodelovali v pripravi in
izvedbi delavnic za različne ciljne skupine. Projekt je
prvič potekal v maju (doslej je imel termin v oktobru),
tako da je sovpadal s predsedovanjem Slovenije
Evropski uniji. Projekt pod skupnim geslom »Združeni v
različnosti« je združil 90 različnih izvajalcev, ki so
pripravili več kot 160 dogodkov.

TVU soustvarjajo belokranjska
podjetja in obrtni zbornici,
Dolenjski list, 2006.

Strokovno predavanje o disleksiji
za učitelje in starše, 2007.
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Vodilne teme TVU 2009 so bile Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti,
Izobraževanje starejših odraslih in Učenje – zanesljiva pot iz krize. S prireditvami v času
Tedna vseživljenjskega učenja v Beli krajini smo skušali osvetliti vlogo izobraževanja
odraslih in vseživljenjskega učenja pri krepitvi zavedanja o pomenu ustvarjalnosti in
inovativnosti za osebni, družbeni in gospodarski razvoj. Prav tako so dogodki in aktivnosti
predstavljali svoje pristope in vsebine, ki naj bi udeležencem omogočile proaktivni odziv
na nastale krizne okoliščine, kot so brezposelnost, potreba po prekvalifikaciji,
samozaposlovanje, dejavno staranje in podobno. TVU je sooustvarjalo 96 partnerjev z 206
dogodki.

ZIK je oktobra 2008 na podlagi javnega razpisa Andragoškega centra
Slovenije predlagal Romkinjo Marino Brezar za podelitev priznanja
ACS za izjemne učne dosežke v izobraževanju odraslih v letu 2008.
Marina Brezar je dobila priznanje, podelitev je bila maja 2009 v
Novem mestu. ZIK je sodeloval pri snemanju promocijskega filma o
Marini Brezar, ki je bil predstavljen na podelitvi in na spletni strani
ACS-a. To je bila priložnost, da je ZIK promoviral svojo dejavnost na
področju izobraževanja Romov.

Izobraževini Izobraževanje

Phuču pe, so pomenini alav izobraževini?
Mange pomenini, da pe diso nevo nasikavu,
da peske znani povičinu,
da hede them okalo peste razuminu,
da hilo mro vedeni hede i širakede,
i da laže navezuvinu stiki
avrenca manušenca.

Sprašujem se, kaj pomeni beseda izobraževanje?
Meni pomeni, da se nekaj novega naučim,
da si povečam znanje,
da bolj razumem svet okoli sebe,
da je moje vedenje boljše in širše,
in da lažje navezujem stike
z drugimi ljudmi.

Marina Brezar, dobitnica priznanja ACS-a, 2009.

Marina Brezar,
nekdanja udeleženka in mentorica
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Kot dodano vrednost projekta TVU na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj poleg

števila partnerjev, dogodkov in obiskovalcev štejejo tudi trajne rezultate, ki jih projekt

beleži v okolju. Vsak posamezni TVU ima dolgoročne učinke. Tako je TVU namenjen

starejšim spodbudil delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje, TVU tematsko

naravnan na gibanje in zdravje je spodbudil programe za zdravo življenje po celi Beli

krajini, TVU pod geslom Vseživljenjsko učenje za mobilnost na trgu dela je k sodelovanju

pritegnil belokranjska podjetja.

Prehojena pot TVU je pokazala, da se v Beli krajini v ta vseslovenski praznik učenja

vključuje vse več soustvarjalcev, oziroma da so Belokranjci prepoznali pomembnost

vseživljenjskosti učenja. S TVU namerava ZIK tudi v prihodnje pomembno prispevati k

ponotranjanju kulture vseživljenjskega učenja.

4.6 VLAGANJE V KADRE

Zaposleni na ZIK-u predstavljajo najbolj pomemben element organizacije in konkurenčno

prednost. Strokovni tim sestavljajo visoko izobraženi ljudje, ki imajo potrebna znanja,

izkušnje, sposobnosti in motivacijo za delo, ki ga opravljajo. Pripadnost organizaciji se

utrjuje z različnimi oblikami izobraževanja, usposabljanja, spopolnjevanja in mobilnosti.

Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje sta prioriteti vseh razvojnih dokumentov.

Namen in smisel vlaganja v človeške vire je pridobivanje znanj za projektno vodenje,

zagotavljanje kakovosti, sodobni pristopi, novi modeli in metode dela, spodbujanje

udeležencev k samostojnemu učenju in iskanju informacij. Lik sodobnega strokovnega

delavca je samostojna in odgovorna osebnost, ki je samoiniciativna, ustvarjalna in

vztrajna, prilagodljiva za delo v ožjem timu ali širši skupnosti.
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Zaposleni

Zaposleni in njihova strokovnost so ena največjih prednosti organizacije. ZIK-ovi

strokovni delavci imajo potrebna znanja, sposobnosti in motivacijo za izvajanje zahtevnih

nalog, bodisi na področju vodenja projektov bodisi izvedbe celotnega andragoškega

ciklusa za programe formalnega in neformalnega izobraževanja.

Od leve proti desni:

1. vrsta: Irena Bohte, Nada Žagar, Nada Babič Ivaniš, Damjana Štefanič
2. vrsta: Jasna Šeruga Muren, Breda Kočevar, Irena Muc, Marija Miketič,

Bernarda Matkovič

Strokovne delavke ZIK-a, 1998.
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Naloge, ki jih opravljajo strokovni delavci, so:

pedagoško delo: poučevanje in mentorstvo v srednješolskih in višješolskih

programih za pridobitev izobrazbe, izvajanje hospitacij pri učiteljih honorarnih

sodelavcih;

projektno vodenje in strokovno delo v projektih, kjer je ZIK poslovodeči v

konzorciju ali partner;

avtorstvo delavnic, ki jih ZIK izvaja za potrebe zaposlenih in brezposelnih;

pridobitev licence za člane komisij za nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK);

pridobitev licence za mentorje v programih Usposabljanje za življenjsko

uspešnost (UŽU);

pridobitev licence za vodjo in mentorje študijskih krožkov (ŠK);

članstvo v državni komisiji za poklicno maturo in članstvo v ekspertni skupini

Državnega izpitnega centra za pripravo gradiva iz nemščine;

pripravljanje referatov na strokovnih srečanjih in konferencah na nacionalni ali

mednarodni ravni;

mentorstvo študentom na praksi, delavcem v javnih delih, delavcem, ki se

usposabljajo na delovnem mestu in mentorstvo udeležencem, ki opravljajo

družbeno koristno delo;

usposabljanje strokovnih delavcev vsaj enkrat letno v tujini s pomočjo evropskih

sredstev.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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V zadnjem desetletju je velik poudarek na projektnem vodenju, kjer so ZIK-ovi strokovni

delavci dosegli visoko raven kakovosti priprave in vodenja projektov. S svojim delom in

rezultati dela v največji meri prispevajo k ugledu ZIK-a v okolju.

Od leve proti desni:

1. vrsta: Nada Babič Ivaniš, vodja projektov, mag. Nada Žagar, direktorica,
mag. Irena Bohte, vodja izobraževanja,
Marija Miketič, sodelavka za organizacijo in poslovanje

2. vrsta: Tadej Fink, koordinator in organizator kulturnih prireditev, Mojca
Frankovič, organizatorica izobraževanja odraslih, Zdenka Lunar, referentka

3. vrsta: Leopold Štrbenc, hišnik in kinooperater, Karolina Mišica, čistilka in biljeterka

4. vrsta: mag. Margita Adamič, finančnica
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Kolektiv ZIK-a Črnomelj, 2010.



Zaključek tečaja angleščine za zaposlene
in člane andragoškega zbora, 2007.

Novoletno praznovanje honorarnih sodelavcev
ZIK, 2007.
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Srečanje strokovnih delavcev
ljudskih univerz v Črnomlju, 2001.

Čolnarjenje po Kolpi, člani andragoškega
zbora in gledališke skupine, 2007.



Zaposleni se družijo tudi v svojem prostem času. Ob prijetnih dogodkih se bolje
spoznavajo in krepijo medsebojno zaupanje. Različnost osebnostih lastnosti jih združuje in
prispeva k bolj uspešnemu timskemu delu.
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Dedek Mraz je obiskoval ZIK-ove otroke, 1995.

Kolektiv ZIK-a Črnomelj, 2010.

Praznovanje rojstnih dni sodelavcev sodi k
najbolj prijetnim oblikam druženja zaposlenih, 2001.



Javna dela

ZIK izvaja javna dela neprekinjeno od leta 1994. Od leta 1999 dalje so bili javni delavci
tudi uradno zaposleni na ZIK-u Črnomelj, pred tem so bili še vedno prijavljeni kot
brezposelne osebe na Zavodu za zaposlovanje. Do leta 2004, dokler se ni osamosvojila
ZIK-ova enota Ljudska knjižnica, so bili javni delavci tudi v tej enoti. V celotnem obdobju,
od leta 1994 do 2009, je bilo na ZIK-u zaposlenih v različnih javnih delih 49 brezposelnih
oseb, od katerih so se tri osebe stalno zaposlile na ZIK-u (finančnica, organizatorica
izobraževanja odraslih in referentka) in dve v knjižnici.

ZIK se je vsako leto prijavil na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje bodisi
nacionalnih bodisi lokalnih programov javnih del. V nacionalnih programih javnih del je
plača javnih delavcev financirana v celoti, v lokalnih pa le sofinancirana (60 % oziroma
odvisno od stopnje brezposelnosti v občini). Občina Črnomelj je vsako leto izkazala javni
interes za ZIK-ova javna dela, praviloma pa jih ni sofinancirala.

Javna dela, ki jih je ZIK izvajal v enoti Ljudska
univerza, so naslednja: učna pomoč brezposelnim
osebam, središče za samostojno učenje, ki se je
preimenovalo v pomoč pri samostojnem učenju,
pomoč pri razvoju izobraževalnih programov,
Phare, socializacija in integracija Romov,
pridelovanje biohrane ter v sodelovanju za
Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo
Novo mesto koordinator za povečanje
zaposlitvenih možnosti Romov. Javna dela, ki jih
je ZIK izvajal v enoti Ljudska knjižnica, so naslednja: vnos podatkov o knjižnem gradivu v
računalnik in prenos zapisov, usposabljanje bralcev za samostojno iskanje knjig, turistični
vodnik in dvig bralne kulture in oživitev knjižnih izposojevališč.

Javna dela imajo korist za javnega delavca – brezposelno osebo, za ZIK – organizacijo, ki
izvaja javno delo, in za lokalno skupnost, kjer se izvaja.
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Javni delavci nudijo učno pomoč
brezposelnim osebam, 2009.



5 RAZVOJNANARAVNANOST ZIK-A

5.1 SKRB ZAKAKOVOST

Razvojna naravnanost zavoda in odvisnost od procesa trženja sta bila poglavitna vzroka, da

je organizacija nenehno skrbela za izboljšanje kakovosti storitev. Usmerjenost k

zadovoljnemu udeležencu je predstavljala vodilo razvoja organizacije.

ZIK ima na področju zagotavljanja kakovosti dve pomembnejši fazi, in sicer:

intuitivno fazo, ko ni poznal modelov ugotavljanja kakovosti, ampak je le spremljal

zadovoljstvo udeležencev in na podlagi njihovih predlogov uvajal spremembe in

izboljšave;

zavestno fazo, ko se je odločil za ugotavljanje, spremljanje in izboljšanje kakovosti

na področju svojega delovanja s pomočjo modela Ponudimo odraslim kakovostno

izobraževanje – POKI v letu 2003. Presojanje in razvijanje kakovosti je postalo bolj

načrtno in sistematično.

Projekt »Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI« je model presojanja in

razvijanja kakovosti v obliki samoevalvacije v organizacijah za izobraževanje odraslih.

Strokovno ga vodiAndragoški center Slovenije.

Vodstvo in strokovni delavci na ZIK-u so se zavedali pomena stalne skrbi za kakovost in

nenehnega vpeljevanja izboljšav, zato so bili izredno motivirani za vključitev v projekt

POKI. Potrebovali so strokovna znanja in pomoč pri sistematičnem pridobivanju

informacij, predlogov in nasvetov, ki so se nanašali na vodenje projekta, spremljanja,

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v organizaciji.

ZIK se je tako kot druge organizacije za izobraževanje odraslih v slovenskem prostoru

srečeval z nedorečeno vlogo in položajem v sistemu izobraževanja. To neurejenost je rešil

Zakon o izobraževanju odraslih v letu 1996, ki je dal formalno legitimnost temu področju,

ni mu pa prinesel oziroma mu ni mogel zagotoviti spremenjene podobe v javnem mnenju.

•

•
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Še vedno je veljala neutemeljena ocena v javnosti, da gre pri izobraževanju odraslih za

manj kakovostno in hitro pridobljeno znanje. Ta stereotip je bilo nujno zavreči, saj so

analize, ki so jih izdelali na ZIK-u, kazale, da odrasli v povprečju ne zaostajajo po svojih

rezultatih za mladino v enakih izobraževalnih programih. To so potrdile primerjave

rezultatov na poklicni maturi, ki so jo pod enakimi pogoji od leta 2002 opravljali tako

odrasli kot mladostniki.

Na uspešen potek samoevalvacije kakovosti na ZIK-u so vplivali različni dejavniki:

razvojna naravnanost organizacije (strateško načrtovanje, predvidevanje trendov na

področju izobraževanja odraslih, spremljanje novosti v stroki doma in v tujini,

vnašanje elementov dobre prakse drugih organizacij v lastno snovanje dejavnosti);

ustrezna kultura organizacije (izobraževanje zaposlenih, njihove vrednote, medsebojni

odnosi, ustrezna organizacija dela, spodbujanje samoiniciativnosti in samostojnosti);

naklonjenost vodstva razvoju kakovosti (vodstvo se izobražuje in aktivno vključuje v

procese presojanja in razvijanja kakovosti, pozitivno vrednoti samoiniciativnost in

vnašanje izboljšav v delo slehernega posameznika);

visoka motivacija vseh zaposlenih delavcev (zaposleni se zavedajo, da je poleg znanja

in sposobnosti odločilnega pomena motivacija, s katero prispevajo k skupnim ciljem

organizacije, so lojalni in pripravljeni vlagati lastne vire v dobrobit doseganja uspešnih

rezultatov);

informiranost zaposlenih in njihova usposobljenost za izvajanje procesov (poudarek so

dali predvsem sistematičnosti in pravočasnosti v obveščanju vseh zaposlenih o skupnih

aktivnostih v projektih, zaposleni so strokovno usposobljeni in imajo znanja za

kakovostno izvajanje nalog);

ozaveščenost o visoki korelaciji vlaganja v kakovost s finančno uspešnostjo zavoda

(ZIK je vlagal v razvoj kakovosti lastna sredstva, ki jih je obogatil s sredstvi ministrstva

za šolstvo in šport in evropskimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi prijav na javne

razpise; vlaganje v izboljšave je vidno na področju povečanega števila udeležencev in

programov ter večje prepoznavnosti organizacije v okolju);

strokovna vključenost in delo svetovalke za kakovost.

•

•

•

•

•

•

•
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V torek, 6. marca 2007, je bila v Ljubljani
svečana podel i tev prvih pr iznanj
Andragoškega centra Slovenije za izjemno
prizadevanje pri razvijanju kakovosti
izobraževanja odraslih. Priznanja so podelili
v dveh kategorijah, institucijam za
izobraževanje odraslih in posameznikom.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
je prejel to visoko priznanje kot organizacija
in Nada Žagar, direktorica ZIK-a, kot
posameznica. Tako je bil črnomaljski ZIK
edini v Sloveniji, ki je dobil priznanje v obeh
kategorijah, in edini med ljudskimi
univerzami.
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Podelitev priznanj za izjemno prizadevanje
pri razvijanju kakovosti izobraževanja
odraslih, Ljubljana, 2007.

Priznanje
Andragoškega
centra Slovenije
za izjemno
prizadevanje
pri razvijanju
kakovosti
zobraževanja
odraslih ZIK-u
Črnomelj, 2007.

Priznanje
Andragoškega
centra Slovenije
za izjemno
prizadevanje
pri razvijanju
kakovosti
izobraževanja
Nadi Žagar, 2007.
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5.2 RAZISKAVE IN RAZVOJ

ZIK je opravil štiri večje raziskave:

Raziskava izobraževalnih in poklicnih interesov Romov v okviru projekta

Poklicno informiranje in svetovanje za Rome (PISR) v letu 2006

Sprejemanje različnosti – korak do pravične družbe v okviru Evropskega leta

enakih možnosti za vse – ELEM v letu 2007

50 let izobraževanja odraslih v Beli krajini v okviru projektnega dela v programu

ekonomski tehnik v letu 2009

Razvojna analiza izobraževanja odraslih na ZIK-u za obdobje od 1994 do 2005.

V okviru projekta Poklicno informiranje in svetovanje za Rome – PISR je ZIK s

projektnimi partnerji izvedel raziskavo o izobraževalnih in poklicnih interesih Romov, ki

je bila narejena na področju Dolenjske, Bele krajine, Kočevskega, Trebanjskega, Posavja

in Grosupeljskega na vzorcu skoraj 800 Romov in Romkinj med 15. in 45. letom starosti.

Raziskava je pokazala, da so Romi večinoma neizobraženi (80 % intervjuvancev nima

končane OŠ, od tega jih je 13 % nepismenih), preko 90 % jih je brezposelnih. Kar 60 %

intervjuvancev se ne želi izobraževati in enak delež jih izjavlja, da so zadovoljni s svojim

položajem. Ostalih 40 % intervjuvancev izjavlja, da niso zadovoljni s svojim položajem in

se želijo izobraževati v programih za pridobitev izobrazbe.

Na podlagi raziskave smo ugotovili, da slaba tretjina intervjuvancev izjavlja, da so

brezposelni zato, ker nimajo izobrazbe, tretjina meni, da niso zaposleni zato, ker so Romi,

ostali pa iščejo vzroke za svojo brezposelnost v svoji lastni neaktivnosti, pomanjkanju

primernih delovnih mest, bolezenskih težavah in starosti.

Na podlagi ugotovitev raziskave se poraja dilema, za katero ciljno skupino je smiselno

organizirati in izvajati programe; ali za tiste, ki kažejo pripravljenost za vključitev v

•

•

•

•

Raziskava PISR
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izobraževanje, ali se bolj posvečati motivaciji tistih, ki si ne želijo sprememb v svojem

življenju.

Romi izražajo resignacijo in apatičnost v smislu, čemu bi se trudili s pridobivanjem

izobrazbe, saj ničesar ne morejo spremeniti niti izboljšati v svojem življenju. Odgovornost

za svoj slab položaj prenašajo na druge, predvsem na lokalno skupnost in centre za

socialno delo. Motivacija za izobraževanje Romov predstavlja organizacijam za

izobraževanje odraslih največji strokovni izziv, ker Romom znanje ni vrednota.

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je izpeljal raziskavo Sprejemanje

različnosti – korak do pravične družbe, ki je bila namenjena ugotavljanju možnih oblik

diskriminacije in načinov, kako jih preprečiti.

Raziskava je vključila 209 predstavnikov nosilcev moči v Sloveniji, to je 112 vodilnih

delodajalcev in 97 vodilnih politikov (ministri, poslanci v državnem zboru, župani in

občinski svetniki). Upoštevala je naslednje osebne okoliščine kot razloge za

diskriminacijo: spol, starost, narodno in etnično pripadnost, versko in drugo prepričanje,

invalidnost in spolno usmerjenost. Med intervjuvanci so bili predstavniki potencialno

diskriminiranih skupin (ženske, Romi, starejši odrasli, invalidi, istospolno usmerjeni).

Raziskava je bila izvedena na področju cele Slovenije v sodelovanju s 23 ljudskimi

univerzami.

Glavne ugotovitve raziskave kažejo, da sta obe vključeni skupini, tako delodajalci kot

politiki, izrazili stališče, da so v slovenski družbi najbolj diskriminirane istospolno

usmerjene osebe in najmanj po spolu. Oboji ocenjujejo, da je na drugem mestu od šestih

okoliščin diskriminacija na podlagi starosti, tretje, četrto in peto mesto zasedajo možne

oblike diskriminacije na podlagi narodnosti, vere ali invalidnosti, med katerimi ni

pomembnih razlik.

Raziskava ELEM



Raziskava je prispevala k večji informiranosti in osveščenosti različnih javnosti o pojavnih

oblikah diskriminacije, premagovanju predsodkov in stereotipov ter zmanjšanju možnih

diskriminacij ranljivih skupin v družbi. Širši javnosti so bili predstavljeni rezultati

raziskave z namenom ozaveščanja pravice do enakega obravnavanja ne glede na osebne

okoliščine.

V začetku leta 2009 so udeleženci izobraževanja odraslih v zaključnem letniku programa
ekonomski tehnik izvedli projektno delo na temo »50 let izobraževanja odraslih v Beli
krajini«. Projektno delo je bilo sestavljeno iz več aktivnosti, med katerimi je bila tudi
raziskava o poznavanju vloge in pomena ZIK-a v okolju, na področju Bele krajine.

Raziskava »50 let izobraževanja odraslih v Beli krajini« je izhajala iz predpostavke, da
prebivalci Bele krajine dobro poznajo vlogo in pomen Zavoda za izobraževanje in kulturo
Črnomelj kot edine andragoške institucije v okolju.

Raziskavo je izvedlo 13 udeležencev izobraževanja odraslih. Anketirali so 224 oseb in
intervjuvali 12 oseb, skupaj torej 236 Belokranjk in Belokranjcev. Za anketiranje so izbrali
vzorec, ki je bil spolno in starostno enakomerno razpršen (tretjina mlajših odraslih, tretjina
srednjih let in tretjina starejših odraslih). Število anketirancev je bilo sorazmerno glede na
število prebivalcev v posamezni belokranjski občini. Manjši del vzorca je predstavljalo 12
intervjuvancev, ki so bili predstavniki občin, učiteljev, udeležencev, upokojencev, sveta
ZIK in poslovnih partnerjev iz gospodarstva in negospodarstva.

Med anketiranci in intervjuvanci je bila skoraj tretjina takšnih, ki so bili udeleženci na
ZIK-u, polovica jih ni imela izkušenj kot udeleženci, petina pa bi se želela vključiti. Čeprav
deleža udeležencev pri oblikovanju vzorca niso načrtovali, je za verodostojnost rezultatov
raziskave takšna struktura anketirancev primerna. Ugotovitve vsebujejo mnenje
anketirancev, ki imajo izkušnje kot udeleženci in na tej osnovi več realnih informacij, in
tistih, ki nimajo izkušenj kot udeleženci, ampak so pridobivali informacije o ZIK-u iz
sekundarnih virov.

Raziskava »50 let izobraževanja odraslih v Beli krajini«
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Ugotovitve raziskave

1. Najbolj pomembni izobraževalni programi so se vprašanim zdeli programi za ranljive

skupine (Rome, odrasle s posebnimi potrebami, starejše odrasle, migrante, brezposelne,

odvisnike), sledili so po stopnji pomembnosti: tuji jeziki, računalniško izobraževanje,

višje- in visokošolsko izobraževanje, osnovna šola za odrasle in na zadnjem mestu so bili

srednješolski programi. Podatek je zanimiv, ker je to trend, ki ga je pokazala tudi ZIK-ova

desetletna razvojna analiza, in je istočasno tudi prioriteta v razvojnem načrtu za naslednjih

pet let.

2. Dve tretjini anketirancev sta bili mnenja, da so ZIK-ovi udeleženci večinoma

brezposelne osebe, in več kot polovica je menila, da gre za osebe, ki so bile neuspešne v

dosedanjem šolanju. Ta podatek kaže, da anketiranci še vedno menijo, da ZIK izvaja

predvsem programe za pridobitev izobrazbe, kjer si udeleženci pridobijo prvi poklic ali

nadaljujejo svoje izobraževanje. Je pa tudi pomemben delež tistih (skoraj polovica)

anketirancev, ki menijo, da so ZIK-ovi udeleženci ljudje, ki želijo bolj kakovostno življenje

sebi, svoji družini in okolju, kjer živijo.

3. Kar dve tretjini anketirancev in intervjuvancev je menilo, da je najbolj pomemben motiv

za vključitev v izobraževanje potreba delovnega mesta in lastna potreba po dvigu

izobrazbe oziroma po pridobitvi splošnih znanj, kot so znanje tujega jezika ali poznavanje

informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ljudje, po mnenju vprašanih, zaznavajo kot

največjo oviro za vključitev v izobraževanje pomanjkanje denarja, sledita pomanjkanje

časa in podpore doma ali na delovnem mestu. Le petina anketirancev je menila, da imajo

dovolj znanja in ga več ne potrebujejo. Skoraj tretjina pa, da je oddaljenost od ZIK-a ena

izmed ovir, zakaj se v izobraževanje ne vključujejo.

4. V belokranjskem okolju se še vedno srečujemo z nižjo izobrazbeno strukturo zaposlenih

in brezposelnih odraslih v primerjavi s slovenskim povprečjem. Anketirance in

intervjuvance so udeleženci izobraževanja vprašali, zakaj je temu tako, kljub temu, da

imajo dobre možnosti za izobraževanje. Vzroki za to so pri ljudeh, ker ne vidijo možnosti
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za boljša delovna mesta v našem relativno majhnem delovnem okolju, in pri delodajalcih,

ki da premalo spodbujajo zaposlene za izobraževanje.

5. ZIK-ove redno zaposlene delavce sta dve tretjini anketirancev ocenili kot izobražene in

strokovno usposobljene. Polovica jih je menila, da zaposleni dobro poznajo potrebe v

okolju in se nanje odzivajo. Nekoliko manj pa poznajo ZIK-ove zunanje honorarne

sodelavce. Polovica jih ne pozna, tretjina anketirancev pa je menila, da so izbrani med

najboljšimi.

6. Anketiranci poznajo nekatere oblike sodelovanja v okolju med ZIK-om in njegovimi

partnerji. Ponovno se pokaže mnenje anketirancev, ki povezujejo ZIK z Zavodom za

zaposlovanje in podjetjem Danfoss. Več kot polovica anketirancev je večkrat v svojih

odgovorih izjavila, da so med ZIK-ovimi udeleženci največkrat brezposelni in da je med

najpomembnejšimi vzroki za nizko izobrazbeno strukturo v Beli krajini pomanjkanje

primernih delovnih mest in premajhna spodbuda delodajalcev.

7. Dobra tretjina anketirancev je menila, da ima ZIK pestro izbiro programov, dobra

tretjina pa, da je teh programov premalo in ne zadostujejo potrebam v okolju. Podobno so

menili tudi intervjuvanci, ki so poudarjali, da so še vedno programi za potrebe delodajalcev

in delavcev, ki jih ni v našem okolju. To kaže na to, da je potrebno izboljšati ugotavljanje

izobraževalnih potreb v okolju in razvijati nove programe.

8. Anketiranci so primerjali znanje odraslih in mladine v enakih programih. Tretjina

anketirancev je menila, da odrasli znajo več, ker imajo veliko izkušenj iz prakse. Manjši

delež anketirancev, petina, pa je menila, da znajo mladi več, ker snov bolj natančno

pregledajo in utrjujejo. Velik delež je tistih (skoraj polovica), ki so menili, da je znanje

odraslih primerljivo z znanjem mladine. Iz rezultatov raziskave se lahko ugotovi, da je

večinsko mnenje anketirancev, da cenijo pri odraslih njihova znanja in uporabnost teh

znanj v praksi. Ta ugotovitev kaže na pozitivni trend ugleda izobraževanja odraslih.
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9. Anketiranci so menili, da ZIK izvaja predvsem programe za pridobitev izobrazbe, ki se

financirajo iz individualnih virov s šolninami (več kot polovica sredstev), čeprav je teh, po

uradnih podatkih iz poslovnega poročila za leto 2008, manj kot petina. Za ostale vire

financiranja (iz občine Črnomelj, ministrstev, evropskih in drugih virov) pa so menili, da

predstavljajo približno tretjino sredstev v skupnem ZIK-ovem letnem proračunu, kar je

skladno s podatki poslovnega poročila. Anketiranci so slabše obveščeni o financiranju

izobraževanja posameznih programov in ciljnih skupin. Več kot polovica jih je sicer

vedela, da brezposelnim financira izobraževanje Zavod za zaposlovanje, dobri dve tretjini

pa ne, da zaposlenim lahko povrne delež stroškov šolanja Ministrstvo za šolstvo in šport iz

proračunskih sredstev. Več kot polovica vprašanih ni vedela, da imajo ranljive ciljne

skupine (Romi, odrasli s posebnimi potrebami in drugi) brezplačno izobraževanje in da je

računalniško izobraževanje pogosto brezplačno. Dve tretjini tudi nista vedeli, da so

študijski krožki in usposabljanje za življenjsko uspešnost brezplačni. Iz teh rezultatov se

lahko sklepa, da je ZIK premalo obveščal javnosti o možnostih sofinanciranja

izobraževanja.

10. Skoraj dve tretjini anketirancev sta sicer slišali, da ZIK skrbi za kakovost in vpeljuje

izboljšave, a ne vedo prav veliko o tem. To je ponovno sporočilo vodstvu, da poišče nove

načine, kako seznaniti javnosti o skrbi za kakovost.

11. Splošno mnenje anketirancev o ZIK-u je bilo, da gre za ugledno organizacijo, ki je

nepogrešljiva v okolju. Izobraževanje odraslih je po mnenju vprašanih zelo pomembno za

posameznika in njegovo osebno rast, kakor tudi iz vidika podjetja, skupnosti in družbe kot

celote.

Opravljena je bila tudi obsežna raziskava Razvojna analiza izobraževanja odraslih na ZIK-

u za obdobje od 1994 do 2005. Slednjo analizo se je ZIK odločil razširiti na dvajsetletno

obdobje od 1989 do 2009. Rezultati analize so uporabljeni v besedilu tega zbornika po

posameznih izobraževalnih področjih.

Razvojna analiza izobraževanja odraslih ZIK



Analiza izobraževanja kaže na trende, ki so zelo koristna informacija pri načrtovanju in

odločanju za uvedbo novih in opuščanje starih programov.

5.3 PROMOCIJA

ZIK je odvisen od procesa trženja. V okviru trženjskega spleta izvaja trženjsko

komuniciranje, kjer uporablja različna orodja s poudarkom na odnosih z javnostmi in v

manjši meri oglaševanje. Svojo dejavnost predstavlja svojim potencialnim uporabnikom,

komunicira pa tudi z drugimi javnostmi (notranjo, politično, strokovno). Pomemben del

komunikacije z okoljem predstavljajo mediji, tiskani in elektronski.

Dejavnost ZIK-a je vsako leto predstavljena v Katalogu izobraževalne in kulturne

ponudbe, ki ga izdaja v več tisoč izvodih od šolskega leta 1994/95. Namenjen je

belokranjskim gospodinjstvom kot informacija o dejavnosti in povabilo za vključitev v

različne programe. Od šolskega leta 2002/2003 se ZIK aktivno predstavlja na svoji spletni

strani www.zik-crnomelj.eu.
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Prvi katalog ZIK-ove
izobraževalne
ponudbe, 1994.

Spletna stran
ZIK Črnomelj, 2010.



Ostale oblike promocije so bile: zloženke o programih za pridobitev izobrazbe, oglasne
table v stavbi kulturnega doma, predstavitve učne pomoči in središča za samostojno učenje
brezposelnim ter drugim udeležencem, sporočanje javnostim preko medijev o vseh
pomembnih dogodkih in izobraževalnih programih ter predstavitve dejavnosti ZIK
strokovni, politični in notranji javnosti.

K uspešni promociji zavoda veliko prispeva komunikacijski načrt, ki ga ZIK izdela za
vsako izobraževalno sezono za obračanje k različnim javnostim. Na podlagi
komunikacijskega načrta obvešča o svoji dejavnosti notranjo javnost (zaposlene,

svet ZIK-a, udeležence), politično javnost (občinski svet, župana,
ministrstvo za šolstvo), strokovno javnost (socialni partnerji, strokovne inštitucije), širšo
javnost s pomočjo medijev (dogodki, prispevki in izjave za javnost v časopisih, na
televiziji, na radiu, na spletni strani ZIK-a).

Uspešnost ZIK-ove promocije so v raziskavi »50 let izobraževanja odraslih v Beli krajini«
v letu 2009 ocenjevali tudi prebivalci Bele krajine. V nadaljevanju so predstavljeni
odgovori na vprašanji, ki se nanašata na pridobivanje informacij o ZIK-u in predstavljanje
ZIK-a v javnosti.

andragoški zbor,
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Zloženka razpisa za
šolsko leto 1993/94.

ZIK je predstavil prepletanje
izobraževanja in kulture na Dnevih
slovenskega izobraževanja
v Ljubljani, 1995.

Priznanje ZIK-u na
Dnevih slovenskega
izobraževanja, 1995.



Pridobivanje informacij o ZIK-u (N = 224)

Na vprašanje, od kod so največ izvedeli o ZIK-u, je več kot polovica anketirancev

odgovorila, da od znancev in prijateljev, skoraj polovica iz ZIK-ovega kataloga, 13 % na

delovnem mestu, petina preko medijev, 11 % na zavodu za zaposlovanje in 3 % drugo.

Iz odgovorov anketirancev gre sklepati, da so najboljša in najbolj učinkovita promocija

zadovoljni udeleženci izobraževanja odraslih na ZIK-u.

Predstavljanje ZIK-a v javnosti (N = 224 anketirancev)

Več kot polovica anketirancev izjavlja, da se ZIK v javnosti predstavlja primerno, malo

manj kot tretjina, da se predstavlja, vendar še premalo, sledi odgovor, da ne vedo, kako se

predstavlja (10 %), 5 % jih izjavlja, da se ne predstavlja dovolj in 1 % izjavlja, da se

predstavlja, vendar ne dovolj.
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Vir: Raziskava »50 let izobraževanja
odraslih v Beli krajini«, 2009

Vir: Raziskava »50 let
izobraževanja odraslih
v Beli krajini«, 2009
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5.4 FINANCIRANJE

Financiranje ljudskih univerz v Sloveniji ni
zakonsko urejeno, kar jih postavlja v finančno
nestabilno okolje in odvisnost od pridobivanja
sredstev, bodisi na trgu bodisi na podlagi prijav
na javne razpise.

ZIK se 80 % financira sam na podlagi uspešno
izvedenih izobraževalnih programov in
projektov, preostalih 20 % sredstev pridobiva od
Občine Črnomelj za izvajanje kulturniške
dejavnosti (15 %) in izobraževanja odraslih
(5%).

V poglavju o finančnih vidikih okoljskega
vpliva je bilo poudarjeno, da nestabilni viri
financiranja otežujejo načrtovanje dela.
Organizacija se mora prvenstveno ukvarjati z
vsebino dela, razvojem novih programov in
izboljšanjem kakovosti dela, obenem pa je
prisiljena, da skrbi za iskanje novih finančnih
virov in preživetje. Gospodarjenje s sredstvi je
eden izmed kazalnikov kakovosti.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki je nastal na

področju izobraževanja odraslih pretežno v

devetdesetih letih prejšnjega stoletja, se je

prelival v investicije in na področje kulture

(kino in knjižnica).

174

Neurejenost financiranja izobraževanja
odraslih je prisotna v vseh letih delovanja
zavoda, Dolenjski list, 1977.

Neenakopraven položaj izobraževanja
odraslih v primerjavi z drugimi šolami,
finančno poročilo, 1989.



6 USMERJENOSTV PRIHODNOST

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je naredil v letu 2006 Razvojno analizo
za področje izobraževanja odraslih za obdobje 1994 – 2005, ki se nanaša na programe za
pridobitev izobrazbe in na splošnoizobraževalne programe ter vire financiranja. Analiza je
nakazala na trend naraščanja števila programov in udeležencev v splošnem izobraževanju
in upadanje števila udeležencev v programih za pridobitev izobrazbe. Kar zadeva vire
financiranja, ugotavljamo, da narašča obseg sredstev, pridobljen iz javnih virov na podlagi
prijav na javne razpise in upada delež sredstev, ki so pridobljena iz tržnih virov.

Strokovni delavci ZIK-a so v letu 2007 sodelovali pri izdelavi osnutka razvojnega načrta
ZIK-a za obdobje 2007-2013, kjer je bil največji poudarek na analizi priložnosti in
nevarnosti in posledično iskanju predlogov in rešitev za vsebinsko in finančno uspešno
poslovanje zavoda.

Razvo jn i nač r t z a pod roč j e
izobraževanja odraslih za obdobje
2007-2013 je dokument, ki je nastal
na podlagi preučevanja strokovne
literature, zakonodaje, razvojnih
dokumentov in prispevka strokovnih
delavcev na ZIK-u. Vsebuje naslednje
sklope: programska raznovrstnost,
odprtost in dostopnost, enake
možnosti in socialna vključenost,
partnersko povezovanje, vlaganje v
kadre, kakovost, raziskave in razvoj,
promocija in financiranje.

Programska raznovrstnost je stalnica v ZIK-ovi dejavnosti, s katero zadovoljuje širok krog
izobraževalnih interesov prebivalcev v smislu vseživljenjskega učenja.
Splošnoizobraževalni programi prispevajo k osebni rasti in boljši kakovosti življenja.
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Strokovni delavci ZIK-a so naredili
razvojni načrt za petletno obdobje, 2008.



Pomembno je, da organizacija ugotavlja izobraževalne potrebe v okolju,in se nanje odziva.
Tudi v prihodnosti bo potrebno ohraniti programsko raznovrstnost usklajeno s potrebami
lokalnega prebivalstva.

Odprtost in dostopnost izobraževanja, fizična, programska in informacijska, je pomembno
ZIK-ovo vodilo. Fizično približevanje izobraževalnih oblik ljudem na podeželju pomeni
njihovo večjo vključenost in zadovoljstvo. Tudi po petdesetih letih ugotavljamo, da se
zaradi slabih prometnih povezav osebe, ki nimajo lastnega prevoza, ne vključujejo v
izobraževalne oblike v večjih občinskih centrih.

Kljub informacijski dobi in času interneta se Bela krajina na določenih področjih srečuje s
težavo dostopnosti do sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in
informacijskih povezav. V tem smislu mora ZIK poskrbeti, da bo izvajal izobraževalne
oblike na različnih lokacijah s poudarkom na podeželju in ponujal računalniško
opismenjevanje za ljudi, ki teh znanj še nimajo.

Enake možnosti in socialna vključenost ranljivih skupin sta del ZIK-ove vizije. Med
izobraževalnimi organizacijami v okolju je ljudska univerza edina, ki sistematično izvaja
vse faze andragoškega ciklusa z namenom vključevanja pripadnikov ranljivih ciljnih
skupin v različne izobraževalne oblike.

Ta trend bo organizacija nadaljevala, zato bo s predstavniki posameznih ranljivih ciljnih
skupin (starejši odrasli, odrasli s posebnimi potrebami, Romi, podeželsko prebivalstvo,
brezposelni, priseljenci, zdravljeni odvisniki) in partnerji v okolju še posebej skrbno
pripravljala različne projekte z namenom izboljšanja kakovosti življenja teh ljudi in
njihove večje vključenosti v okolje.

Partnersko povezovanje ima sinergijsko delovanje in prispeva k večji učinkovitosti dela
slehernega partnerja. Usklajeno vodenje aktivnosti, izmenjava znanj in izkušenj ter
medsebojno dopolnjevanje je najboljši prispevek k skupnostnemu učenju.
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ZIK se najbolj ponaša s svojimi zaposlenimi,
njihovo izobraženostjo, strokovnostjo,
sposobnostmi, motivacijo in pripadnostjo k
organizaciji. Vlaganje v kadre v smislu
n j i h o v e g a s t a l n e g a s t r o k o v n e g a
spopolnjevanja, doma in v tujini, bo ostala
prednostna usmer i tev organizac i je .
Pomembno je tudi, da zaposleni odločilno
vplivajo na razvoj organizacije, soustvarjajo
razvojne načrte in sodelujejo pri njihovem
uresničevanju.

Spremljanje kakovosti in uvajanje sprotnih izboljšav prežema vsa področja ZIK-ovega
delovanja. Skrb za kakovost zagotavlja organizaciji napredek in razvoj. ZIK bo še naprej
spremljal kakovost po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. Ena
nujnih nalog, ki jih je potrebno narediti za izboljšanje kakovosti dela, je preselitev v nove
prostore, kar bo prvič v petdesetletni zgodovini zavoda pomenilo reševanje prostorske
problematike in zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje izobraževanja odraslih.

Raziskave in razvoj so z vidika ZIK-a ključnega pomena, ker dajejo odgovore na
zastavljena vprašanja in ponujajo rešitve. ZIK je nudil v letu 2007 mentorstvo pri diplomi
študentki višješolskega študija, ki je delala raziskavo o izobraževalnih potrebah po
belokranjskih podjetjih. Izkazalo se je, da je mentorstvo in posredovanje podatkov dijakom
in študentom za diplomske in seminarske naloge s področja izobraževanja odraslih eden
izmed učinkovitih načinov pridobivanja pomembnih podatkov iz okolja. V letu 2010 bo
ZIK izvajal javno delo Pomoč pri raziskavah in razvoju, ki bo namenjeno raziskovanju
ZIK-ove dejavnosti in arhivskemu urejanju dokumentacije. Potrebno je poskrbeti, da bodo
naslednje generacije imele primerno gradivo, iz katerega bodo črpale podatke o zavodu.

Promocija organizacije in dejavnosti v različnih javnostih bo prispevala k razumevanju
vloge in pomena ZIK-a v okolju. Zaradi pomanjkljivih informacij nemalokrat prihaja do
nerazumevanja in nesporazumov, kar lahko izboljša pravočasna in verodostojna
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Na obisku na slovenskem
veleposlaništvu na Irskem, 2006.
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informacija. Odločitve organizacije temeljijo na notranjih in zunanjih informacijah, kar je
potrebno v primerni obliki sporočati tudi vsem udeleženim v procesu življenja in dela
zavoda.

Urejanje financiranja dejavnosti organizacij za izobraževanje odraslih je v Sloveniji na
področju stroke temeljna naloga. Vplivati bo potrebno na Ministrstvo za šolstvo in šport in
ostale pristojne inštitucije, da se bo spremenila in dopolnila zakonodaja s področja
izobraževanja odraslih, ki bo določila mrežo javnih zavodov za izobraževanje odraslih in
javno službo.

Pred ZIK-om je v prihodnosti veliko izzivov, kar predstavlja vsem udeleženim veliko
spodbudo za ustvarjalni razvoj.

Uredniški odbor zbornika, 2010.
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7 PRILOGE
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Podatke zbrala: Marija Miketič



Izdajo zbornika so podprli ZIK-ovi poslovni partnerji:
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