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Odprtost in dostopnost svetovanja za vse

Prijava projekta Razvoj modelov svetovanja za
ranljive skupine za Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj ni bila naključje. ZIK je pred dobrim
desetletjem pričel načrtno razvijati programe in
pristope dela za odrasle s posebnimi potrebami, Rome
in starejše odrasle, to je za tiste ciljne skupine, ki jih
označujemo kot ranljive. Zavod je sledil
ugotovljenim izobraževalnim potrebam v okolju, ki
so sovpadale s poudarjeno usmerjenostjo stroke v
potrebo po enaki dostopnosti, odprtosti in socialni
vključenosti.

Koncept vseživljenjskega učenja še posebej izpostavlja pomen sodelovanja
vseh družbenih skupin in slojev v procesih učenja. Glede na vsebino javnih
razpisov lahko ugotavljamo, da obstaja nacionalni interes po vključevanju
tistih oseb, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe in posledično slabši družbeni
položaj, kar nedvomno poosebljajo pripadniki tako imenovanih ranljivih
ciljnih skupin. Enakomerna udeležba predstavnikov različnih družbenih
skupin v učenju zagotavlja skladen in trajnostni razvoj družbe v celoti.

Razvoj modelov svetovanja je ponovno poudaril potrebo po partnerskem
povezovanju in sodelovanju v lokalnem okolju in širšem slovenskem prostoru.
Usklajeno delovanje, medsebojno informiranje in pomoč so predpogoj za
uspešnost in učinkovito pomoč tistim osebam in družinam, ki so izključene iz
družbenega življenja.

Ko smo definirali skupino odraslih s posebnimi potrebami, smo v začetku
imeli v mislih osebe z motnjo v duševnem razvoju. Kmalu se je izkazalo, da bi
takšno pojmovanje področja pomenilo izključevanje posameznikov in družin,
ki zaradi posebnih osebnih okoliščin potrebujejo dodatno družbeno skrb.

Inovativnost projekta je poudarilo sodelovanje pastorale treh veroizpovedi v
Sloveniji. Primer dobre prakse smo si strokovni delavci ZIK-a lahko ogledali
na strokovni ekskurziji v Lizboni na Portugalskem, kamor nas je povabil
Inštitut za narodnostna vprašanja. Pri njih deluje Nacionalni pastoralni center,
ki beleži dobre rezultate pri delu z Romi. Ko smo spoznali način dela in
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pristope, smo ugotovili, da imamo tudi v Črnomlju zgleden primer
kakovostnega in strokovnega pastoralnega dela z romskimi otroki in mladino.
Gre za izkušnje, ki jih je smiselno prenašati na druga področja dela s pripadniki
romske etnične skupnosti.

Skupina starejših odraslih se je izkazala kot najbolj raznolika v smislu
družbenih vlog in položaja. Med njimi zasledimo na eni strani osebe, ki so
neodvisne in samostojne, na drugi strani pa osebe, ki potrebujejo pomoč drugih
za ohranjanje dostojnega življenja. Prav ta barvitost družbene skupine je
prispevala k dodeljevanju različnih vlog v modelih svetovanja.

Temeljna korist modelov svetovanja za ranljive skupine je v njihovi
usmerjenosti v ljudi, ki so družbeno izključeni in odmaknjeni od sodelovanja v
družbenem življenju. Odmik od odločanja o sebi in o okolju, v katerem živimo,
nam jemlje temeljno pravico do izbire človeka dostojnega življenja. Vračanje
vere vase ljudem je vzvišeni cilj in poslanstvo slehernika, ki zna in hoče ceniti
Življenje.

Mag. Nada Žagar,
direktorica ZIK Črnomelj in vodja projekta

Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine
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Svetovanje v luči vseživljenjskega učenja

Eden glavnih dejavnikov in hkrati pogojev za družbeni
razvoj je razvoj človeških virov. Družba znanja pomeni,
da ni mogoče pričakovati ustrezne usposobljenosti
človeških virov samo v okviru formalnega izobraževanja,
niti samo v omejenem obdobju. Prav zato je treba na vseh
ravneh razvijati elemente in mehanizme vseživljenjskega
učenja, ki omogočajo kakovostno vključevanje
posameznika v življenje in delo.

Vseživljenjsko učenje, ki zagotavlja boljšo
usposobljenost za delo in bolj kakovostno vključevanje v
sodobno družbo, je mogoče krepiti na različne načine, in

sicer z razvojem in uvajanjem različnih vrst in oblik izobraževanja in usposabljanja,
z oblikovanjem celovitega podpornega sistema in infrastrukturnih dejavnosti, med
katere uvrščamo tudi svetovalno dejavnost.

Različne skupine prebivalstva s svojimi značilnostmi determinirajo nove pristope
in sodobne načine svetovanja. Romi, odrasli s posebnimi potrebami in starejši
odrasli so ciljne skupine, katerim je bila v projektu »Razvoj modelov svetovanja za
ranljive skupine« namenjena osrednja pozornost. Strokovnjaki ZIK Črnomelj in
sodelujoči partnerji so na osnovi teoretičnih izhodišč in bogate prakse pri
izobraževanju in svetovanju za odrasle razvili tri modele, ki se bodo s pomočjo
usposobljenih svetovalcev uvajali v okolja, kjer je tovrstno svetovanje najbolj
potrebno.

Posebnost in inovativna vrednost razvitih modelov svetovanja je v tem, da se
svetovalec odraslemu približa na način, da v proces lahko povabi člane njegove
družine, prijatelje, sodelavce, da spoštuje kulturno, socialno, versko, izobrazbeno,
starostno ali drugo raznolikost. Zaradi različnih razlogov in okoliščin lahko
svetovanca obišče doma, vključi institucionalno pomoč ali prostovoljce v lokalnem
okolju. Modeli odpirajo poti do lepšega jutri, s tem da spodbujajo razmišljanje o
različnih možnostih izobraževanja in učenja, da krepijo medgeneracijsko sožitje in
sodelovanje, da motivirajo posameznike za pridobitev kompetenc za učinkovito in
konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju.

Pridobiti zaupanje odraslih, ki jim je informiranje in svetovanje o možnostih
vključevanja v različne aktivnosti namenjeno, je temeljni kamen, ki ga postavita
organizacija za izobraževanje odraslih in usposobljen svetovalec. Pričujoči zbornik
bo v pomoč vsem, ki so si zastavili ambiciozen in plemenit cilj: pri ljudeh zbujati
veselje do učenja in dajati osnovne napotke za nadaljnje učne dejavnosti.

Mag. Katja Dovžak
Ministrstvo za šolstvo in šport



Razlika in diskriminacija

V vsakdanjih in znanstvenih govorih pogosto
govorimo o razlikah med ljudmi kot o nečem
zaželenem, kot o značilnostih odprtih, demokratičnih
družb. Vendar številne razlike, pa naj se nanašajo na
osebnostne, intelektualne ali telesne značilnosti
posameznic in posameznikov ali na njihove družbene
vloge in pripadnosti, niso vrednostno nevtralne: na
osnovi vrednostno zaznamovanih razlik ljudem in
kulturam pripisujemo vrednosti in se skladno s temi
pripisanimi vrednostmi tudi vedemo. Tako
ustvarjamo razdaljo med 'nami' in 'drugimi',

dokazujemo, kako ti 'drugi' motijo in ogrožajo 'naše' norme, način življenja,
'našo' kulturo, pri tem pa pozabljamo, da 'nas' pravzaprav najbolj moti vsak
poskus teh 'drugih', da bi se 'nam' približali, da bi 'nam' postali enaki.
Pozabljamo, da pravzaprav želimo, da ostanejo, kjer so, in da ne ogrožajo naših
privilegijev oz. privilegijev 'naše' skupine/skupnosti. Pogosto se niti ne
zavedamo, da s svojim besednim in nebesednim ravnanjem izključujemo in
sporočamo, da je nekdo več vreden od drugega; neredko pa se nam tako
ravnanje zdi celo samoumevno in upravičeno, saj je široko razširjeno v našem
družbenem okolju. To sporočamo tudi otrokom - otroci se tako že zgodaj
nezavedno naučijo, kje v družbenem redu je njihovo mesto in kako to mesto
določa njihovo vrednost.

Če je neka skupina označena kot sovražnik, kot manjvredna, manj civilizirana,
manj sposobna, kar je značilnost negativnih predsodkov, ima to realne,
'materialne' učinke: v družbeni izključenosti in materialni zapostavljenosti.
Diskriminacijo, torej krivično, pristransko obravnavanje posameznic,
posameznikov in skupin, se sicer vse pogosteje obravnava kot nasilje, saj ne
glede na pojavne oblike žrtve rani in povzroča bolečino. Kljub temu pa
ignoriranje, nelagodje, pokroviteljski odnos, zasmehovanje, podcenjevanje,
agresivnost, getoizacija in celo zakonska določila, ki določenim skupinam
prebivalstva omejujejo dostop do dobrin, usodno zaznamujejo življenja ljudi,
ki se po spletu naključij rodijo v skupnost ali družbeno kategorijo z malo
družbene moči in označeno kot manj vredno. Ni pomembno, kakšen je nekdo –
predsodki in stereotipi o družbeni skupini določajo njegovo oz. njeno vrednost
in možnosti, mu oz. ji vnaprej pripisujejo krivdo in ga oz. jo izpostavljajo
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nenehnemu nadzoru. Izstop iz negativno vrednotene družbene skupine je
običajno težak, če ne celo nemogoč, saj je eden od pogojev, da se ohranja
družbeni red, prav ohranjanje neenakosti.

Vrednosti, ki jih pripisujemo drugim ljudem, niso naključne: žrtve najhujših
negativnih predsodkov so praviloma pripadnice in pripadniki najšibkejših
družbenih skupin. Najmanj tvegamo, če se izživljamo nad njimi, in v
družbenih krizah mnogi politiki zlorabljajo nezadovoljstvo množic tako, da
pokažejo na nekega sovražnika (zunanjega in notranjega), mu pripišejo vso
krivdo za nezadovoljstva, s tem poenotijo večino in si zagotovijo politično
prevlado. In to se bolj ali manj odkrito dogaja tudi v družbah, ki se razglašajo za
odprte, demokratične, 'civilizirane'.

Dr. Metka Mencin Čeplak
Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani
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Izobraževalne značilnosti ranljivih skupin

Področje izobraževanja odraslih označuje pestrost
ciljev in vlog, saj je namenjeno ljudem vseh starosti,
ras, različne etnične pripadnosti, življenjskih stilov,
kulturnih izkušenj. Cilji izobraževanja odraslih niso
p o v e z a n i l e s p o t r e b a m i p o k l i c a i n s
posameznikovimi osebnimi interesi, temveč naj bi
prispevali zlasti k zmanjševanju razlik pri dostopu do
izobraževalnih možnosti odraslih in k dejavnemu
vključevanju odraslih v družbeno sredino.
Izobraževanje odraslih ima torej pomembno vlogo pri
zagotavljanju socialne pravičnosti in demokratizaciji

družbe, saj izobraževalne dejavnosti korigirajo razlike med skupinami
odraslih, ki se pri nekaterih kažejo kot izključenost, pomanjkanje moči in
vpliva ter znanja, da bi se postavili za svoje pravice. Izobraževanje odraslih
torej lahko korigira različne družbene probleme, npr. brezposelnost,
neenakost, nepismenost, in posega na področje človekovih pravic, seksizma,
revščine ter izključenosti, če je pripravljeno in izpeljano tako, da se na te
potrebe odziva.

Razlike med odraslimi, ki vplivajo na njihovo izobraževanje, so v primerjavi z
otroki in mladostniki mnogo večje, saj se odrasli razlikujejo glede na družbeni
položaj, glede na družbene vloge, ki jih prevzemajo, razlikujejo se po doseženi
stopnji formalne izobrazbe, poklicu in delu, ki ga opravljajo, razlikujejo se po
izkušnjah s prejšnjim izobraževanjem in posledično po motiviranosti za
nadaljnje izobraževanje. Na njihovo pripravljenost za izobraževanje in
dejansko udeležbo v izobraževanju torej vplivajo fiziološki, psihološki in
sociološki dejavniki.

Odrasle, ki se ne udeležujejo izobraževanja, pogosto prištevamo med ranljive
skupine odraslih. Kot ranljivo skupino bi lahko opredelili skupino odraslih, ki
je družbeno, kulturno ali ekonomsko prikrajšana, največkrat zaradi svojih
značilnosti, ki odstopajo od dominantnih in zaželenih družbenih značilnosti v
določenem okolju in času in so posledica drugačnih življenjskih navad,
kulturnih praks, etničnosti, spola, starosti, pripadnosti družbenemu razredu,
lahko pa so tudi posledica drugačne spolne usmerjenosti ali prepričanj. Te
značilnosti največkrat spremljajo revščina, brezposelnost, nizka stopnja
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izobrazbe, neznanje jezika, pomanjkanje informacij, manjša dostopnost do
sodobne tehnologije in drugo. V izobraževanju odraslih pa lahko kot ranljive
skupine opredelimo tiste skupine odraslih, ki se zaradi svojega specifičnega
družbenega položaja (družbene izključenosti) redko ali sploh ne vključujejo v
izobraževanje, ker bodisi nimajo možnosti bodisi ne čutijo potrebe po tem in so
zaradi tega do določene mere izključene iz procesov družbenega odločanja ter
zapostavljene pri dostopu do različnih družbenih možnosti in zagotavljanju
kakovostnih življenjskih pogojev zase in za svoje otroke. Zaradi njihovih
relativno trajnih ali dlje časa trajajočih značilnosti, ki jih v določeni družbi
postavljajo na obrobje, naj bi pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja
njihove potrebe upoštevali še posebno pozorno, kritično in z veliko mero
občutljivosti za razloge, ki so privedli do trenutnega stanja.

Na udeležbo ranljivih skupin odraslih vplivajo demografski, sociološki,
psihološki in ekonomski dejavniki. Ti dejavniki so med seboj povezani, njihov
vpliv se prekriva in tako so nekatere skupine odraslih večkratno
marginalizirane.

Ranljivim skupinam odraslih naj bi se zagotovilo drugačne možnosti dostopa
do izobraževanja, npr. posebno financiranje, njihovim potrebam prilagojene
programe izobraževanja, ustrezno usposobljene učitelje, ki dobro poznajo ali
so del kulture ranljive skupine odraslih, možnosti informiranja, nasvetovanja
in svetovanja ipd. Ranljive skupine odraslih potrebujejo takšne možnosti
izobraževanja, ki izhajajo tudi iz značilnosti življenjskih in kulturnih praks
skupnosti, v katerih ti ljudje živijo.

Dr. Sabina Jelenc Krašovec
Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani
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UVOD

Pričujoči zbornik je nastal v okviru triletnega projekta Razvoj modelov
svetovanja za ranljive ciljne skupine, ki ga sofinancirata Ministrstvo za šolstvo
in šport in Evropski socialni sklad.

V prvem delu zbornika je podana splošna predstavitev projekta Razvoj
modelov svetovanja za ranljive ciljne skupine.

V drugem delu zbornika so predstavljeni projektni partnerji: Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj, Andragoški zavod – Ljudska univerza
Maribor, Ljudska univerza Kočevje, Ljudska univerza Murska Sobota in
Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

V tretjem delu zbornika sledi predstavitev modelov svetovanja za tri ranljive
ciljne skupine: za osebe s posebnimi potrebami, Rome in starejše odrasle.

V četrtem delu so predstavljena e-gradiva za svetovalce ranljivim ciljnim
skupinam, ki so nastala v okviru projekta.

V petem delu zbornika je povzeta pilotska izvedba svetovanja trem ranljivim
ciljnim skupinam na podlagi novih modelov svetovanja v praksi. Sestavni del
predstavitve uvajanja modelov v prakso so poročila, zapisi, ugotovitve in
refleksije svetovalcev v projektu.

V šestem delu so opisane aktivnosti na področju promocije projekta za različne
javnosti.

V sedmem delu je predstavljena evalvacija projektnih aktivnosti z vidika
udeležencev usposabljanj, svetovalcev v projektu in izvajalskih organizacij.

Zaključni del zbornika vsebuje sklepne ugotovitve vseh sodelujočih projektnih
partnerjev. Na podlagi ugotovitev so podani predlogi izboljšav.

V prilogi zbornika so evalvacijski vprašalniki in obrazci, ki so nastali v okviru
projekta.
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I PREDSTAVITEV PROJEKTA RAZVOJ MODELOV
SVETOVANJAZARANLJIVE CILJNE 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 odraslim s posebnimi potrebami, starejšim odraslim in
pripadnikom romske skupnosti. ZIK Črnomelj je s svojimi partnerji pridobil
finančna sredstva za izvajanje projekta na javnem razpisu za centre
vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in
usposabljanja v širše okolje – Partnerstva, ki ga je razpisalo Ministrstvo za
šolstvo in šport (MŠŠ) kot posrednik sredstev iz Evropskih socialnih skladov
(ESS) v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Projektni partnerji so Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza Kočevje,
Ljudska univerza Murska Sobota in Razvojno izobraževalni center Novo
mesto. Projekt je potekal v Beli krajini in Dolenjski, na Štajerskem, na
Kočevskem in v Prekmurju.

Gre za inovativni pristop, kjer se strokovnjakom s področja izobraževanja
odraslih pri svetovanju pridružijo 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.

V okviru triletnega projekta so projektni partnerji razvili tri modele svetovanja
za ranljive ciljne skupine: za Rome, odrasle s posebnimi potrebami in starejše
odrasle.

Člani projektne skupine in skupina avtorjev so se usposobili za tehnično in
vsebinsko pripravo e-gradiv. V okviru projekta so nastala štiri nova e-gradiva,
in sicer: splošno e-gradivo za usposabljanje za delo svetovalca, e-gradivo za
delo s ciljno skupino Romov, e-gradivo za delo s ciljno skupino odraslih s
posebnimi potrebami in e-gradivo za delo s ciljno skupino starejših odraslih.
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Za potrebe pilotnega uvajanja modelov v prakso so usposobljeni svetovalci iz
vrst izobraževalcev, duhovniki in prostovoljci – predstavniki starejših odraslih
in Romov.

Člani projektne skupine, prostovoljci in duhovniki so navezovali stike in
vzpostavljali sodelovanje z različnimi organizacijami in posamezniki v
lokalnem okolju, ki lahko pripomorejo k izboljšanju položaja starejših
odraslih, Romov in oseb s posebnimi potrebami. Svetovalci so sproti
analizirali svetovanje v posameznih ciljnih skupinah in pri tem ugotavljali
značilnosti in potrebe posameznih skupin ter izhodišča za morebitne
izboljšave.

Člani projektne skupine Modeli svetovanja za ranljive ciljne skupine, Črnomelj, junij 2011
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II PREDSTAVITEV PROJEKTNIH PARTNERJEV

Poleg poslovodečega konzorcija Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj
so partnerji v projektuAndragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Ljudska
univerza Kočevje, Ljudska univerza Murska Sobota in Razvojno
izobraževalni center Novo mesto.

Sledi predstavitev poslanstva, vizije in vrednot vsakega od partnerjev. Pri
vsakem partnerju je povzetek vseh dejavnosti in kratka predstavitev dela s
ciljnimi skupinami odraslih s posebnimi potrebami, Romov in starejših
odraslih.

1 ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN
KULTURO ČRNOMELJ (ZIK) –
poslovodeči konzorcijski partner

Poslanstvo, vizija, vrednote

Kratka predstavitev vseh dejavnosti

ZIK Črnomelj utrjuje položaj osrednje belokranjske ustanove za izobraževanje
odraslih, ki nudi svetovanje in celovito ponudbo izobraževalnih in kulturnih
programov. Vključuje se v evropske projekte, ki spodbujajo razvoj človeških
virov in odpravljajo izobrazbeni primanjkljaj v našem okolju. Ustvarja takšno
organizacijsko klimo, ki spodbuja zaposlene za razvoj socialnih programov in
enakih možnosti za učenje. Velik poudarek daje sodelovanju in povezovanju z
vsemi partnerji. Prizadeva si za večjo kakovost na vseh področjih delovanja.
Poslanstvo ZIK je vseživljenjsko učenje za vse in vsakogar, ki se rad uči in
spreminja.

oji in razvija v organizaciji, so: pripadnost organizaciji,
strokovnost, odprtost do okolja, povezovanje s partnerji, strpnost do
drugačnosti.

ZIK organizira in izvaja programe na področju izobraževanja odraslih in
kulture. Ustvarja vzpodbudno okolje za učenje na področju programov za
pridobitev izobrazbe (osnovna šola za odrasle), splošnoizobraževalnih
programov (tuji jeziki, računalništvo), pro

Vrednote, ki jih g

gramov in projektov za posebne
ciljne skupine (starejši odrasli, ljudje s posebnimi potrebami, Romi).
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ZIK se ukvarja z razvojem novih izobraževalnih programov, svetovanjem
odrasli populaciji, posredovanjem kulturnih dogodkov in razvojem
raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti. Je osrednji kinematograf, ki vodi
filmski program za vsa kina v Beli krajini.

ZIK ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem projektov in programov za ranljive
ciljne skupine.

Programi splošnega izobraževanja, ki potekajo na ZIK-u za osebe s posebnimi
potrebami, Rome in starejše odrasle, se izvajajo na podlagi ugotavljaja potreb,
in sicer na področju računalništva, tujih jezikov, zdravja, aktivnega
državljanstva, medsebojnih odnosov in ustvarjalnih delavnic.

Večina nacionalnih in mednarodnih projektov, v katerem je ZIK nosilec
projekta ali projektni partner, je namenjenih ravno tem ciljnim skupinam.

Osebe s posebnimi potrebami se vključujejo v program Usposabljanja za
življenjsko uspešnost – Moj korak, ustvarjajo v likovnih delavnicah, ohranjajo
belokranjske plese, se učijo tujih jezikov in računalništva, preizkušajo pa se
tudi v pripravi lutkovnih igric in gledaliških predstav.

ZIK se ukvarja z razvojem izobraževalnih programov in projektov za potrebe
Romov. Prizadeva si ponujati Romom različne oblike informiranja, svetovanja
in izobraževanja, ker povezuje revščino in socialno izključenost Romov z
njihovo neizobraženostjo. Poudarek je predvsem na programih za izboljšanje
kakovosti življenja, socializacije in integracije ter večje konkurenčnosti na
trgu dela. ZIK nudi strokovno pomoč romskim društvom pri prijavljanju na
javne razpise, svetovanju in usmerjanju pri komunikaciji z različnimi
institucijami.

Starejši odrasli se lahko v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje
vključujejo v različne programe jezikovnega, računalniškega izobraževanja in
ustvarjalne delavnice. Veliko je zanimanje za programe s področja gibanja,
zdravega načina prehranjevanja, zdravja, sporazumevanja, osebne rasti in
ohranjanja tradicionalnih belokranjskih obrti.

Kratka predstavitev dela s ciljnimi skupinami odraslih s posebnimi
potrebami, Romov in starejših odraslih
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2 ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR –
LJUDSKA UNIVERZA – konzorcijski
partner

Poslanstvo, vizija, vrednote

Kratka predstavitev vseh dejavnosti

Poslanstvo Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze je ponuditi
udeležencem vseh generacij kvalitetno, celostno vseživljenjsko izobraževanje
in svetovanje, ki bo vsakemu zagotavljalo polno osebno in ustvarjalno
profesionalno življenje.

Vizija Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze je postati eden od
vodilnih javnih zavodov za izobraževanje odraslih v jugovzhodni Evropi.
Odlike zavoda so in bodo ostale: kvaliteta, zanesljivost, profesionalnost in
evropske dimenzije.

Vrednote zavoda so strokovnost, zanesljivost, spoštljiv in prijazen odnos do
udeležencev, znanje, ustvarjalnost, prilagodljivost in dobra organiziranost,
korektnost in odgovornost v odnosih, stalno uvajanje najnovejših pedagoških
in andragoških pristopov, sproščeno in ustvarjalno vzdušje.

Zavod izvaja široko paleto raznovrstnih programov, pretežno namenjenih
odraslim. V lokalnem okolju so edini izvajalec programa osnovna šola za
odrasle.

Na ravni srednješolskega izobraževanja odraslih izvajajo številne
javnoveljavne programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega
strokovnega izobraževanja, poklicnotehniškega izobraževanja ter poklicne
tečaje. Obenem je zavod študijski center treh visokošolskih zavodov. Na
zavodu deluje tudi Svetovalno središče Maribor, ki s celovito informativno-
svetovalno podporo pripomore k lažji in premišljeni izbiri primernega
izobraževanja. Prav tako je AZ Maribor izvajalec javnoveljavnega
Projektnega učenja mladih (PUM), ki nudi mladim možnost aktivnega
sodelovanja v najrazličnejših projektih in podporo pri dokončanju
prekinjenega izobraževanja.

19Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Predstavitev projektnih partnerjev



Ustanova je nosilec projekta Center vseživljenjskega učenja (CVŽU) za
Podravje. Cilj projekta je približati koncept vseživljenjskega učenja čim
večjemu številu prebivalstva, še posebej ranljivim ciljnim skupinam. V ta
namen redno sodelujejo z romskimi, invalidskimi in upokojenskimi društvi, za
katera prilagajajo in razširjajo tudi redno izobraževalno ponudbo.

Andragoški zavod – Ljudska univerza Maribor je tudi nosilec oziroma partner
številnih mednarodnih projektov.

Za odrasle s posebnimi potrebami na AZ–LU Maribor deluje Točka
vseživljenjskega učenja za invalide, ki je del projekta Centra vseživljenjskega
učenja (CVŽU) za Podravje. Točka obiskovalcem nudi informacije o
možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja ter možnost
samostojnega individualnega ali skupinskega učenja. Prav tako na lokacijah v
Mariboru delujeta točki vseživljenjskega učenja za Rome in upokojence.

Romi že skoraj 20 let predstavljajo večino učencev osnovne šole za odrasle na
AZM-LU. Razen tega, da jim nudijo pomoč pri osnovnošolskem
izobraževanju, jih motivirajo tudi za nadaljnje izobraževanje v poklicnih
programih ali za pridobitev NPK. V zadnjih letih imajo zaposlenega tudi
romskega koordinatorja, ki skrbi za boljšo komunikacijo med ljudsko univerzo
in Romi v lokalnem okolju.

Starejši odrasli obiskujejo predvsem programe Univerze za tretje življenjsko
obdobje, kjer se radi udeležujejo tečajev računalništva, tujih jezikov in
umetniških delavnic. Radi se vključujejo tudi v mednarodne in nacionalne
projekte.

Kratka predstavitev dela s ciljnimi skupinami odraslih s posebnimi
potrebami, Romov in starejših odraslih
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3 LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE –
konzorcijski partner

Poslanstvo, vizija, vrednote

Kratka predstavitev vseh dejavnosti

Temeljna vizija LU Kočevje je utrjevanje prepoznavnosti položaja ustanove
od Velikih Lašč do Osilnice ter razvijanje kvalitetne in celovite ponudbe
formalnih in neformalnih oblik izobraževanja za vse generacije na »njenem«
geografskem področju.

Poslanstvo zavoda je izobraževati odrasle in se pri tem povezovati z lokalno
skupnostjo, poslovnimi partnerji, slovenskimi javnimi institucijami, se
vključevati v mednarodne projekte, spodbujati razvoj človeških virov in
prispevati k povišanju izobrazbene strukture prebivalstva.

Vizija in poslanstvo kolektiva temeljita na strokovnosti, fleksibilnosti,
spoštovanju dela posameznikov v skupini in skupinskega uspeha, dobrih in
odkritih medsebojnih odnosih, poštenosti in pravičnosti.

Izobraževalne dejavnosti Ljudske univerze Kočevje zajemajo izobraževanje
za pridobitev izobrazbe od programa osnovne šole za odrasle, srednješolskega
poklicnega izobraževanja, srednješolskega strokovnega izobraževanja in
višješolskega izobraževanja.

Na ljudski univerzi izvajajo pripravljalne tečaje za nacionalne poklicne
kvalifikacije, jezikovno izobraževanje za odrasle, računalniško izobraževanje
in različne tečaje za člane univerze za tretje življenjsko obdobje. Ljudska
univerza Kočevje je izvajalec programov izobraževanja in usposabljanja za
potrebe dela, programov usposabljanja za življenjsko uspešnost,
izobraževanja in usposabljanja odraslih s posebnimi potrebami, manjšin in
Romov. Na Ljudski univerzi delujejo središče za samostojno učenje, študijski
krožki in projekt učne pomoči.

Ljudska univerza je nosilec in partner v več nacionalnih in mednarodnih
projektih.
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Kratka predstavitev dela s ciljnimi skupinami odraslih s posebnimi
potrebami, Romov in starejših odraslih

Pridobivanje izkušenj s predstavniki ranljivih skupin, oseb s posebnimi
potrebami, Romov in starejših odraslih poteka v pestri ponudbi izobraževalnih
programov.

Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami poteka na področju
računalniške pismenosti, likovne ustvarjalnosti, zdravja in zdravega
življenjskega sloga.

Najbolj zastopani programi na področju izobraževanja odraslih pripadnikov
manjšin in Romov so na temo zdrave prehrana in zdravega življenja,
integracije in socializacije in aktivnega državljanstva.

Izobraževanje starejših odraslih poteka v okviru univerze za tretje življenjsko
obdobje in v študijskih krožkih na temo likovnega ustvarjanja, ohranjanja
kulturne dediščine, komunikacije in medgeneracijskega dialoga.
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4 LJUDSKA UNIVERZA MURSKA
SOBOTA – konzorcijski partner

Poslanstvo, vizija in vrednote

Kratka predstavitev vseh dejavnosti

Kratka predstavitev dela s ciljnimi skupinami odraslih s posebnimi
potrebami, Romov in starejših odraslih

Vizija Ljudske univerze Murska Sobota je, da bo (p)ostala vodilna regionalna
in v nacionalnem prostoru priznana ustanova za izobraževanje odraslih,
svetovanje in vseživljenjsko učenje.

Vrednote ljudske univerze so kakovost, strokovnost, razvoj, etičnost,
multikulturalnost.

Na Ljudski univerzi Murska Sobota že 50 let skrbijo za pestro ponudbo
izobraževanj. Izvajajo klasična in poslovna jezikovna in računalniška
izobraževanja ter skrbijo za kakovostno splošno in kulturno izobraževanje
svojih udeležencev. Izvajajo strokovna izobraževanja in usposabljanja za
različne poklice, priprave za nacionalne poklicne kvalifikacije in tečaje na
osnovi zakonskih predpisov. Izvajajo javnoveljavne programe za pridobivanje
izobrazbe, od osnovne šole do študijskih programov. V ustanovi nudijo
informiranje, svetovanje in razne druge oblike pomoči in podpor
izobraževanju odraslih.

Delo na projektu je strokovni izziv, saj imajo vse tri ciljne skupine različne
potrebe, skupna pa jim je bolj ali manj izražena socialna izključenost. Pri delu z
Romi najbolj prihaja do izraza izobrazbeni primanjkljaj, ki jim onemogoča pot
do boljšega življenja. Starejši odrasli si želijo predvsem več družabnosti na
domu, zato mora imeti svetovalec zelo razvit socialni čut in mora najti pot za
njihovo ponovno vključevanje v socialno življenje, ki bo izboljšalo kakovost
njihovega vsakdana. Posamezniki s posebnimi potrebami zahtevajo posebno
obravnavo, ker imajo pogosto predhodne slabe izkušnje z institucijami, zato je
potrebna velika mera prepričljivosti, da jih ponovno vključijo v socialno
okolje.
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5 RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI
CENTER NOVO MESTO –
konzorcijski partner

Poslanstvo, vizija, vrednote

Kratka predstavitev vseh dejavnosti

Poslanstvo Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto je ustvarjati
vzpodbudno okolje za izobraževanje in vseživljenjsko učenje občanov v
različnih pogojih in situacijah v vseh življenjskih obdobjih. Prizadevajo si
ponuditi in nenehno ustvarjati nove, visoko kakovostne izobraževalne
programe. Z informacijami, nasveti, učnimi metodami in tehnikami
omogočajo nenehen razvoj in napredek posameznika. Razvijajo kulturo
učenja kot splošno in osebno vrednoto slehernega človeka.

Vizija zavoda je (p)ostati javni zavod, prepoznaven na področju javnega in
splošnega izobraževanja odraslih v Sloveniji, z visoko kakovostjo dejavnosti,
ki bo uresničeval razvojne usmeritve in cilje, ki so v nacionalnem in v
lokalnem interesu.

Vrednote Razvojno izobraževalnega centra so strokovnost, zaupanje,
zanesljivost, fleksibilnost, pozitivna naravnanost, prijaznost, dostopnost.

Prednostna naloga RIC-a je razvijanje kulture učenja in spodbujanje k
vseživljenjskemu učenju tako mladih, starejših, zaposlenih ali brezposelnih.
Razvojno izobraževalni center Novo mesto združuje tim organizatorjev
izobraževanja odraslih, koordinatorjev, samostojnih strokovnih delavcev,
administrativno tehničnega osebja in vodstva. Zaposleni so zadolženi za
različna programska področja, aktivnosti in projektne naloge. Organizacija
dela v RIC Novo mesto je zasnovana na osnovi ponudbe programskih skupin,
vse bolj pa sledi zakonitostim projektnega načina dela. Izobraževanje odraslih
v RIC Novo mesto sestavlja šest temeljnih področij: programi za pridobitev
izobrazbe ali poklica, splošno (vseživljenjsko) izobraževanje, Univerza za
tretje življenjsko obdobje, podporne dejavnosti (borza znanja, središče za
samostojno učenje), programi javnih del in projektne dejavnosti.
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Kratka predstavitev dela s ciljnimi skupinami odraslih s posebnimi
potrebami, Romov in starejših odraslih

Razvojno izobraževalni center Novo mesto ima večletne izkušnje pri delu z
ranljivimi ciljnimi skupinami. Ponuja izobraževalne in svetovalne programe
in storitve vsem trem ciljnim skupinam. Udeležence obiščejo na terenu, kjer
jim svetujejo, pomagajo, jih spodbujajo in krepijo njihovo samopodobo.

Vsem trem ciljnim skupinam nudijo pomoč pri pridobivanju funkcionalne
pismenosti, jih motivirajo za uporabo računalnika in učenje tujega jezika.
Romom pomagajo tudi pri odkrivanju poklicnega cilja in pri uveljavljanju
pravic. Vedno znova se znajdejo v vlogi poslušalcev, spodbujevalcev,
motivatorjev in tistih, ki so pripravljeni nekaj spremeniti.
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III PREDSTAVITEV MODELOV SVETOVANJA

Izhodišča za razvoj modela svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami

V okviru projekta so projektni partnerji razvili tri modele svetovanja za
ranljive ciljne skupine, odrasle s posebnimi potrebami, za Rome in starejše
odrasle.

Osebe s posebnimi potrebami se lahko, ko končajo osnovno šolo s
prilagojenim programom, zaposlijo v invalidskih podjetjih ali so vključene v
varstveno-delovne centre. Del mlajših odraslih se ne vključi v nobeno
organizirano obliko varstva, dela, izobraževanja ali druženja, ampak živijo
odmaknjeno v svojih družinah, kjer so starši pogosto neizobraženi, revni ali
tudi sami osebe s posebnimi potrebami. Pri teh družinah ugotavljamo oviro, da
se bodisi ne želijo vključevati v družbeno življenje (nizka samopodoba in
samozavest), nimajo osnovnih pogojev za mobilnost (brez osebnega
avtomobila, na vaseh so tudi izjemno slabe možnosti za javni prevoz) ali jih
ovira razumevanje pridobljenih informacij in ozaveščanje pomena
vključevanja v različne aktivnosti, ki so jim namenjene.

V Sloveniji obstajajo društva in institucije, ki se strokovno ukvarjajo s
posamezniki in družinami, ki imajo člane s posebnimi potrebami. Cilji
njihovih projektov so pogostokrat vključevanje oseb s posebnimi potrebami, ki
niso vključene v institucije.

Novost predlaganega modela v slovenski praksi je iskanje in odkrivanje
družin, ki imajo člane s posebnimi potrebami, in živijo popolnoma izolirano,
nimajo nobenih socialnih stikov z okoljem in se izogibajo vsakršnim
aktivnostim. Svetovalci jih bodo obiskali na njihovem domu, ugotovili
izobraževalne in druge potrebe, si pridobili njihovo zaupanje, jim svetovali in
jih informirali o njihovih možnostih vključevanja v različne aktivnosti v
družbenem okolju. Delo bo potekalo pri posameznih družinah v njihovih
domovih s ciljem, da se osebe s posebnimi potrebami in njihove družine
vključijo v različne oblike izobraževanja in socialnih programov, ki potekajo v
lokalnem okolju.
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Izhodišča za razvoj modela svetovanja za Rome

V Sloveniji potekajo različni projekti, ki so namenjeni spodbujanju Romov za
večje vključevanje v družbeno okolje, vendar raziskave in ocene strokovne
javnosti kažejo, da se njihov položaj slabša. So neizobraženi, brezposelni,
imajo bolezni odvisnosti, povečuje se število samomorov in duševnih bolezni,
kriminalna dejanja so se spremenila iz manjših kraj za svoje lastne potrebe do
prekupčevanja orožja in prepovedanih drog.

Najbolj strukturirano in sistematično delo na področju izobraževanja poteka v
organizacijah za izobraževanje odraslih in na osnovnih šolah, kjer imajo
organizirano učno pomoč tako odraslim brezposelnim udeležencem v
programih osnovne šole za odrasle kot romskim otrokom, ki imajo v začetnih
razredih osnovne šole romske pomočnike. Romski otroci zelo zgodaj
zapuščajo šolo, večinoma okrog 11., 12. leta, in praviloma se le manjši delež
fantov vrača v osnovno šolo za odrasle. Deklice največkrat ne nadaljujejo s
šolanjem, prezgodaj rojevajo in ostanejo doma ter skrbijo za družino.

Tako na osnovnih šolah kot v izobraževanju odraslih ugotavljamo, da romski
otroci in odrasli pogosto izostajajo od pouka. Ob izrazito slabi splošni
razgledanosti in pomanjkljivem znanju slovenskega jezika je to osnovni
razlog, da kljub primernim sposobnostim ne dosegajo dobrih učnih uspehov.

Inovativnost modela svetovanja za ranljive skupine se kaže predvsem na dveh
segmentih: prvič, v njegovi razpršitvi po celi Sloveniji oziroma vseh regijah,
kjer Romi živijo. Zajeti bodo vsi Romi, tako avtohtoni kot neavtohtoni, česar
doslej ne poznamo v slovenski praksi, in drugič, ob svetovalcih izobraževalcih
se bodo v projekt vključili duhovniki s svojim pastoralnim delom. Slednji bodo
dali največji poudarek utrjevanju narodne – etnične identitete Romov, ki
doživljajo svoj položaj kot brezciljen in negotov, nadalje duhovnosti romskega
človeka, ki se ravno zaradi svoje drugačne kulture in kulturne identitete
kjerkoli na svetu težko vključuje v življenje večinskega prebivalstva.

Načrtovano, kontinuirano in koordinirano strokovno delo svetovalcev,
izobraževalcev in duhovnikov v romskih naseljih, z romskimi družinami, je
novost v slovenski praksi.
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Gre za svetovanje in informiranje staršev, da spodbujajo svoje otroke, da
hodijo v šolo, da se tudi sami vključijo v različne izobraževalne oblike (bodisi
za pridobitev izobrazbe bodisi v splošnoizobraževalne programe) in za osebno
duhovno rast pripadnikov romske skupnosti s ciljem aktivnega vključevanja v
izobraževanje in delo.

Vera kot element kulture nekega naroda predstavlja prav pri Romih
povezovalni člen predvsem med njimi samimi in s predstavniki večinske
skupnosti. Novost bo povezovanje izobraževalnih organizacij z duhovniki
rimokatoliške veroizpovedi (na Dolenjskem in v Beli krajini), muslimanskimi
duhovniki (v Mariboru) in evangeličanskimi duhovniki (v Murski Soboti in na
Kočevskem). Cilj sodelovanja z izvajalci pastoralne dejavnosti bo enotno
nastopanje za dosego skupnega cilja, to je svetovanje Romom in informiranje
le-teh, duhovna pomoč in podpora ter spodbujanje Romov za aktivno
vključevanje v izobraževanje in zaposlovanje.

Starejši odrasli se po upokojitvi praviloma želijo ukvarjati z aktivnostmi, za
katere niso imeli dovolj časa v obdobju aktivne zaposlitve. Partnerske
organizacije smo z evalvacijami v Univerzah za tretje življenjsko obdobje
ugotovile, da si starejši odrasli želijo aktivnega preživljanja svojega časa s
poudarkom na vsebinah, ki jih sproščajo. Veliko posameznikov po upokojitvi
doživlja stres, ker se počutijo nekoristni, nimajo ciljev, katere bi se jim zdelo
vredno dosegati. Ugotavljanje izobraževalnih potreb oseb, ki so se upokojile,
kažejo, da si po eni strani želijo pridobivati nova znanja, po drugi strani pa
prenašati svoja znanja na druge, bodisi z medgeneracijskim dialogom bodisi v
delu s pomoči potrebnimi.

Čeprav čedalje več raziskav kaže, da se prav upokojeni starejši odrasli
srečujejo s pojavi revščine, obstaja sloj upokojencev, ki ima višjo ali visoko
izobrazbo in pokojnine, ki jim zadostujejo za dostojno življenje, zato nimajo
potrebe po dodatnih zaslužkih. To je tudi razlog, da ne čutijo pritiskov glede
svoje eksistence in se želijo ukvarjati s stvarmi, ki jih veselijo in jim bogatijo
kakovost življenja.

Izhodišča za razvoj modela svetovanja za starejše odrasle
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Prav prostovoljno delo starejših odraslih je oblika lastne samopotrditve, kjer
dobijo pozitivno povratno informacijo o svojem znanju, sposobnostih in
uspešnosti pri delu z ljudmi. V predlaganem modelu svetovanja za ranljive
skupine bodo starejši odrasli izvajali prostovoljno svetovanje in informiranje
za pripadnike tudi drugih dveh ranljivih skupin, Romov in oseb s posebnimi
potrebami, za kateri bomo razvili dva samostojna modela. Starejši odrasli bodo
prostovoljno pomagali tudi pripadnikom svoje skupine, torej starejšim
odraslim, ki živijo v revščini, materialnem pomanjkanju in socialni
izključenosti. Prostovoljno delo bo potekalo pri romskih družinah v romskih
naseljih, pri družinah, ki imajo osebe s posebnimi potrebami in živijo v
naseljih, ki nimajo urejene infrastrukture, in pri socialno izključenih in revnih
starostnikih. Gre za bolj odmaknjene in fizično ločene družine in posameznike,
ki imajo omejene stike tako s sosedi kot s predstavniki ustreznih institucij.

Priprava strukture modelov svetovanja na srečanju partnerjev in duhovnikov, Črnomelj,
junij 2009
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1 Model svetovanja za osebe s posebnimi potrebami

Model svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami je nastal kot eden od treh
modelov v okviru projekta Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine.
Kot osebe s posebnimi potrebami opredeljujemo osebe s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno
ovirane osebe, dolgotrajno bolne, osebe z motnjami vedenja in osebnosti, z
motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne in
odrasle osebe z več motnjami.

Splošni cilj modela svetovanja je zmanjšanje socialne izključenosti
pripadnikov ciljne skupine odraslih s posebnimi potrebami in njihovih družin
ter izboljšanje kakovosti njihovega življenja s poudarkom na nadaljnjem
izobraževanju, pridobivanju informacij in urejanju socialnega statusa.

Struktura modela svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami je nastala kot
odgovor na naslednja vprašanja: zakaj je model svetovanja potreben, kaj je
vsebina modela, kdo bo izvajal svetovanje, komu bo svetovanje namenjeno,
kako in kje se bo svetovanje izvajalo, kdaj bo potekalo, v kolikšnem obsegu bo
potekalo in kako se bodo zagotavljala sredstva za njegovo izvedbo.

Veliko odraslih oseb s posebnimi potrebami se praviloma ne vključujejo v
institucionalne oblike varstva in dela in živijo družbeno popolnoma izolirano
življenje. Pogosto živijo v dokaj neurejenih družinskih razmerah, velikokrat na
manjših kmetijah, so socialno izključeni in pod pragom revščine. Pri nekaterih
družinah so tudi starši sami osebe s posebnimi potrebami. Del se jih sploh ne
želi vključevati v družbeno življenje, velikokrat nimajo osnovnih pogojev za
mobilnost, pogosto pa jih pri vključevanju v družbo ovira prav njihova
prizadetost v smislu razumevanja pridobljenih informacij in razumevanja
pomena vključevanja v različne aktivnosti, ki so jim namenjene.

Na različnih nivojih izobraževanja, skrbi in spremljanja je za otroke in
mladostnike celostno dobro poskrbljeno, saj ti sodijo v najbolj ranljivo skupino
prebivalstva. Težave se pojavijo, ko otrok po zakonskih normativih postane
odrasla oseba. Bolj ko postajajo starejši, bolj so prepuščeni sami sebi, čeprav
na to praviloma niso pripravljeni.

Zakaj so modeli svetovanja potrebni?
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Zaradi zaščitniške vzgoje v družini in pretirane skrbi staršev ostanejo osebe s
posebnimi potrebami nesamostojne. Ti ljudje in njihove družine se pogosto ne
znajo ali ne zmorejo integrirati v okolje, ker jim primanjkuje samozavesti in se
vdajo v usodo. Svojih potreb sami ne zmorejo umestiti v družbeni sistem,
postanejo skriti. Zaradi ponavljajočih se neuspehov se pogosto prenehajo
truditi, postanejo odvisni od okolice, zmanjka jim tudi motivacije. Ker niso
aktivno vključeni v procese informiranja in svetovanja, je pomembno razvijati
pristope, ki bodo v vseživljenjsko učenje pritegnile tudi njih.

Za osebe s posebnimi potrebami so pogosto značilni govorne, motorične in
socialne sposobnosti, omejena sposobnost posploševanja ter pomanjkanje
veščin. Zato potrebuje ta skupina svetovanje, prilagojeno njenim potrebam in
zmožnostim, svetovanje s poudarkom na pridobivanju samozavesti in
različnih spretnosti.

Vsebina modela temelji na naslednjih pomembnih sklopih:
razvijanje govornih, motoričnih in socialnih spretnosti,
urjenje delovnih veščin in spretnosti,
spodbujanje samostojnosti,
usposabljanje za življenjsko uspešnost,
duhovno svetovanje.

Težave z vidom, sluhom in zaznavanjem prostora in časa se odražajo na
okrnjenosti govornih in motoričnih spretnosti. Osebe s takšnimi težavami so
torej prikrajšane na ključnem področju, saj je prav komuniciranje z okoljem
nujen predpogoj za uspešnejše vključevanje v družbeno življenje.

Razvoj socialnih spretnosti poudarja vključevanje v družbeno okolje s
poudarkom na društvenem udejstvovanju. Pomemben segment predstavlja
urjenje delovnih veščin in spretnosti, kar prispeva k splošnemu izboljšanju
položaja posameznika in njegove družine.

Splošna odvisnost odraslih oseb s posebnimi potrebami od svojih skrbnikov ali
od institucije, v katero so bili vključeni, ponavadi pušča posledice na njihovi
samostojnosti. Pri izgrajevanju samostojnosti je zato potrebno veliko
dodatnega dela, tako na področjih skrbi za samega sebe in zdravega načina
življenja, kakor tudi pri učenju, kako preudarno ravnati z denarjem.

•
•
•
•
•

Kaj je vsebina modela?
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Usposabljanje za življenjsko uspešnost temelji na splošni poučenosti, kot so
seznanjanje z aktualnimi dogodki, spoznavanje okolja in računalniška
pismenost. Odraslim s posebnimi potrebami je potrebno ponuditi pomoč pri
odkrivanju osebnih in poklicnih interesov ter jim predstaviti možnosti
vključevanja v izobraževanje in usposabljanje. Nič manj pomembno ni
seznanjanje z različnimi oblikami pomoči pri reševanju osebnih problemov.

Zelo pomemben dejavnik v vsebini modela je versko svetovanje, saj prispeva k
izboljšanju samopodobe uporabnikov svetovanja, prav tako pa samopodobe
njihovih družin v smislu sprejemanja svoje drugačnosti in različnosti.

Model svetovanja za odrasle osebe s posebnimi potrebami temelji na
povezovanju oziroma mreženju vseh organizacij v okolju, ki se ukvarjajo z
osebami s posebnimi potrebami. Med nosilci izvajanja modela svetovanja za
odrasle s posebnimi potrebami prevladujejo izobraževalne in verske ustanove,
ki se povezujejo s socialnimi, socialnovarstvenimi, zdravstvenimi in
kulturnimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami.

Izvajalci svetovanja bodo različni strokovnjaki in predstavniki ranljivih ciljnih
skupin. Kot strokovnjaki bodo vključeni predvsem izobraževalci in duhovniki,
kot predstavniki ranljivih ciljnih skupin pa prostovoljci – starejši odrasli in
Romi. Posebno poudarjeni bodo naslednji svetovalni segmenti: sodelovanje,
izmenjava informacij in izkušenj ter timsko delo med svetovalci.

Svetovanje morajo vedno izvajati za to usposobljeni ljudje, tudi če gre za
prostovoljce iz vrst ranljivih skupin.

Vsak izvajalec mora imeti primerne osebnostne lastnosti za delo z ljudmi,
poznati mora položaj in lastnosti oseb s posebnimi potrebami. Najboljše
rezultate lahko pričakujemo od kompetentnih strokovnjakov s področja
specialne pedagogike, medicine, psihologije, sociale, duhovnosti in drugih
ustreznih področij, ki imajo za svoje delo ustrezno formalno zanje, delovne
izkušnje pri delu z ljudmi v težavah in stiskah ter uživajo splošni družbeni
ugled. S temi kompetencami si bodo najlažje pridobili zaupanje uporabnikov
svetovanja.

Kdo bo izvajal svetovanje?
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V Sloveniji obstajajo društva in institucije, ki se strokovno ukvarjajo s
posamezniki in družinami, ki imajo člane s posebnimi potrebami. Prav ta
društva so velik potencial za nadaljnje svetovanje. Dobro bi bilo, če bi lahko
združili znanje in izkušnje društev in prostovoljno udejstvovanje
posameznikov, ki si želijo delati z ljudmi s posebnimi potrebami. V primerih,
ko ima družina odklonilen odnos do uradnih oseb in institucij, je bolj smiselno,
da svetovanje opravlja posameznik prostovoljec. Kot prostovoljci se lahko
vključijo tudi predstavniki drugih ranljivih ciljnih skupin, vendar jih je
potrebno prej ustrezno usposobiti. Predvidevamo, da bodo to izobraženi
posamezniki, z bogatimi življenjskimi izkušnjami, brez eksistencialnih težav,
ki bodo izrazili željo po prostovoljnem delu.

Versko svetovanje bodo nudili duhovniki različnih veroizpovedi, odvisno od
tega, kateri verski skupnosti uporabnik pripada. Duhovnik bo z duhovnim
vodstvom in moralno podporo ter s svojim vplivom svetovance spodbujal k
večji socialni vključenosti. Tudi na področju verskega svetovanja se ob
duhovnikih v svetovanje lahko vključijo laiki prostovoljci, ki bodo svetovanje
izvajali pod mentorstvom duhovnika.

Nabor potencialnih izvajalcev opravijo nosilci modela svetovanja, torej
odgovorna organizacija in sodelujoče partnerske organizacije. Vsi izvajalci se
udeležijo organiziranega usposabljanja za svetovalce ranljivi skupini odraslih
s posebnimi potrebami. Vsebino in obseg usposabljanja v skladu z modelom
svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami določi organizacija, ki je nosilec
modela.

Model svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami je namenjen osebam s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno oviranim osebam, dolgotrajno bolnim, osebam z motnjami
vedenja in osebnosti, z motnjami v duševnem razvoju, slepim in slabovidnim,
gluhim in naglušnim in odraslim osebam z več motnjami, ki živijo doma in se
ne vključujejo v nobene oblike družbenega življenja, ki jih organizirajo
društva, varstveno delovni centri ali šole s prilagojenim programom. Te osebe
nimajo pridobljenega znanja, delovnih spretnosti in socialnih veščin.

Komu bomo nudili svetovanje?
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Svetovanje bo namenjeno tudi njihovim družinskim članom oziroma družinam
kot celotam. Osebe s posebnimi potrebami namreč brez pomoči in podpore
družine običajno ne zmorejo doseči ciljev, kot sta večja samostojnost in višja
kakovost življenja. Posebno pozornost bomo usmerili najbolj ogroženi in
družbeno izolirani skupini odraslih s posebnimi potrebami. Gre za svetovanje
predvsem ljudem z motnjami v duševnem razvoju, ki živijo v naseljih, kjer
nimajo urejene infrastrukture in niso vključeni v institucionalno oskrbo, živijo
odmaknjeno v svojih družinah, starši teh oseb so pogosto sami neizobraženi,
revni ali tudi sami osebe s posebnimi potrebami – torej tudi potrebni
svetovanja.

Svetovanje bo namenjeno tudi predstavnikom registriranih društev za pomoč
odraslim s posebnimi potrebami; njihova naloga naj bi bila večje vključevanje
oseb s posebnimi potrebami v družbeno življenje. Predstavnike društev bomo
usposobili za uspešno prijavljanje na javne razpise.

Podatke o odraslih s posebnimi potrebami kakor tudi o njihovih družinah, ki so
družbeno najbolj izključene in potrebne svetovanja, bomo pridobili v centrih
za socialno delo, zdravstvenih službah, organizacijah rdečega križa in karitasa,
pri duhovnikih, predstavnikih društev, fizičnih oseb in ostalih relevantnih
virov informacij.

Veliko vlogo bodo imele verske skupnosti, ki se bodo prek svojih članov
vključile v iskanje in odkrivanje posameznikov in družin z osebami s
posebnimi potrebami.

Svetovalci se bodo seznanili s problemi, strahovi in življenjskimi navadami
ciljne skupine in se na tak način izognili nesporazumom in napakam v
medsebojni komunikaciji. Predvsem ljudje, ki imajo v svojem sorodstvu koga
s posebnimi potrebami, zelo dobro razumejo specifiko tega področja, zato je
dobro, da se ravno njih še bolj aktivira v tej smeri.

Svetovalci bodo svetovance obiskali na njihovem domu, saj se je do sedaj
pokazalo, da posamezniki sami ne prihajajo niti se ne vključujejo v družbeno
življenje. Zato jih je potrebno poiskati in jim omogočiti kakovostno svetovanje
z osebnim stikom v domačem okolju.

Kako bomo to počeli?
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Svetovalci si morajo pridobiti zaupanje družinskih članov in cele družine,
ugotoviti izobraževalne in druge potrebe vseh družinskih članov, jim svetovati
in jih informirati o njihovih možnostih vključevanja v različne aktivnosti v
družbenem okolju. Mnogi ljudje s posebnimi potrebami so dovolj sposobni za
zaposlitev in samopreživljanje, treba jim je samo pomagati poiskati njihove
talente in sposobnosti. Z usmerjeno dejavnostjo bodo čas preživeli koristno in
prijetno. Delo, ki ga imajo radi, jih bo notranje zadovoljilo.

Identifikacija družin, ki imajo člane s posebnimi potrebami in živijo
popolnoma izolirano, je še posebej zahtevna naloga, zato se v iskanje in
odkrivanje teh družin vključijo tudi člani verskih skupnosti.

Svetovanje bo praviloma osebno, izjemoma bo potekalo po telefonu. Pisno
komuniciranje v fizični ali elektronski obliki ni primerno, ker so člani teh
družin večinoma funkcionalno nepismeni.

Pri ljudeh s posebnimi potrebami je zelo pomemben pristop, ki ne temelji na
pomilovanju, ampak spoštovanju. Ti ljudje mnogokrat bolj čutijo, kot
poslušajo ali dojemajo. So krhki, a s tem nikakor niso izgubili človeškega
dostojanstva.

Poleg individualnega svetovanja, ki ga bodo izvajali svetovalci na terenu, so
pomembna tudi skupinska svetovanja. Družinska bogoslužja, seminarji,
predavanja in delavnice delujejo kot svetovalnice, v katere so vključeni tako
odrasli s posebnimi potrebami, njihovi svojci, kakor tudi ostali pripadniki
skupnosti oz. večinsko prebivalstvo. Tudi tu imajo pri svetovanju in
vključevanju v razne oblike družbenega življenja ključno vlogo svetovalci
strokovnjaki in svetovalci prostovoljci.

Strokovno usposobljeni svetovalci bodo odrasle osebe s posebnimi potrebami
obiskovali na njihovih domovih, jim pomagali pri pridobivanju socialnih in
delovnih navad, razvijanju individualnosti in aktivnem vključevanju v
skupnost in okolje. Oseba s posebnimi potrebami se mora počutiti sproščeno,
prijetno in varno.

Kje bomo svetovanje izvajali?

35Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Predstavitev modelov svetovanja



Za večjo vključenost bi bilo smiselno organizirati svetovanje tudi izven
domačega okolja. Za to bi bili primerni društveni prostori, kjer se združujejo
odrasli ljudje s posebnimi potrebami in njihovi svojci. Za socialno izolirane bi
bilo treba organizirati različne izobraževalne aktivnosti, s katerimi bi jih
spodbudili k vključevanju v društvo in družbeno življenje izven domačega
okolja.

Pomembni so tudi verski prostori, kjer se zbirajo osebe s posebnimi potrebami
in njihove družine. Ti prostori prispevajo k bolj poglobljenemu in
učinkovitemu sprejemanju vsebine svetovanja.

Nadalje se lahko svetovanje izvaja tudi v javnih ustanovah, katerih osnovna
dejavnost je delo s pripadniki ciljne skupine odraslih s posebnimi potrebami.
To so predvsem izobraževalne, socialne in zdravstvene ustanove.

Časa svetovanja ne gre določati vnaprej, ker se je smiselno prilagoditi ritmu in
načinu življenja družine. Odrasle osebe s posebnimi potrebami so večinoma
nezaupljive do posameznikov, zato je veliko časa potrebno nameniti
vzpostavljanju sodelovalnih odnosov.

Delo z odraslimi s posebnimi potrebami je občutljivo, saj je treba upoštevati
njihovo zmožnost dojemanja časa. Najbolj smiselno je, da se svetovanje izvaja
v času, ko je zbrana celotna družina, kar je predvidoma popoldne oziroma
zvečer. Dinamika svetovanja se uskladi s posameznimi družinskimi člani
oziroma z družino, tako na tedenski kot na mesečni ravni. Načeloma naj bi se
svetovanje izvajalo enkrat do dvakrat tedensko, vsekakor pa mora svetovanje
ljudem s posebnimi potrebami potekati skozi vse leto.

Obseg svetovanja je odvisen od ugotovljenih potreb posameznikov s
posebnimi potrebami in njihovih družin ter od razpoložljivih sredstev.

Svetovanja, tudi verska, so dolgoročnega značaja, saj do pozitivnih sprememb
prihaja zelo počasi.

Kdaj bo svetovanje potekalo?

Koliko svetovanja bomo izvedli?
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Svetovalci in verske skupnosti si morajo prizadevati program prilagoditi
potrebam in željam pripadnikov ciljne skupine odraslih s posebnimi
potrebami. Od uporabnikov svetovanja bo odvisno, koliko svetovanja bodo
sprejeli.

Pomoč v obliki svetovanja odraslim s posebnimi potrebami je lahko
zaključena v trenutku, ko okolica takega človeka sprejme v svojo sredino,
oziroma se ta oseba vključi v družbeno življenje.

Sredstva za izvajanje svetovanja je možno zagotoviti na različne načine: v
okviru redne dejavnosti institucij in ustanov, prek projektov in javnih razpisov,
z razvijanjem prostovoljstva, z donacijami in s prostovoljnimi prispevki.
Najbolj učinkovita bi bila oblika stalnega financiranja institucij, ker bi
zagotavljala trajnost in kontinuiteto. Prostovoljno delo svetovalcev bi bilo
potrebno razvijati še v večjem obsegu, tako da bi zadostilo potrebam
pripadnikov ciljne skupine odraslih s posebnimi potrebami.

1. Članice projektne skupine

Nada Žagar , vodja projekta, ZIK Črnomelj
Nada Babič Ivaniš, koordinatorica projekta, ZIK Črnomelj
Tatjana Njivar, članica projektne skupine,AZ Maribor
Vesna Laissani, članica projektne skupine, LU Murska Sobota
Brigita Herženjak, članica projektne skupine, RIC Novo mesto
Lilijana Štefanič, članica projektne skupine, LU Kočevje

2. Duhovniki

Peter Kokotec, sodelavec ZIK Črnomelj
Ibrahim Malanović, sodelavecAZ Maribor
Leon Novak, sodelavec LU Murska Sobota
Sašo Kovač, sodelavec RIC Novo mesto
Anton Mrvič, sodelavec LU Kočevje

3. Zunanji strokovnjak

Matjaž Barič, prof. defektologije

Sodelovali pri izdelavi modela:
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2 Model svetovanja za Rome

Model svetovanja za Rome je nastal kot eden od treh modelov v okviru
projekta Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine. Splošni cilj modela
svetovanja je zmanjšanje socialne izključenosti pripadnikov romske etnične
skupnosti in izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

Struktura modela svetovanja za Rome je nastala kot odgovor na naslednja
vprašanja: zakaj je model svetovanja potreben, kaj je vsebina modela, kdo bo
izvajal svetovanje, komu bo svetovanje namenjeno, kako in kje se bo
svetovanje izvajalo, kdaj bo potekalo, v kolikšnem obsegu bo potekalo in kako
se bodo zagotavljala sredstva za njegovo izvedbo.

Model svetovanja za Rome je namenjen ciljni skupini pripadnikov romske
etnične skupnosti na več ravneh. Prednostno se nanaša na romske družine in
posameznike, ki so socialno izključeni, nato na romska društva, ki jim bomo
svetovali glede prijav na javne razpise, nadalje na romske aktiviste oziroma
mnenjske voditelje, ki jih bomo spodbujali k večjemu vključevanju v javno in
politično življenje, in na Rome, ki se bodo usposobili za pomoč pri svetovanju
kot prostovoljci svetovalci.

V Sloveniji imamo na podlagi popisa prebivalstva iz leta 2002 3.246 Romov,
po podatkih centrov za socialno delo pa okrog 10.000 Romov. Največje število
tako imenovanih avtohtonih Romov živi na področju jugovzhodne Slovenije
(Posavje, Dolenjska in Bela krajina, Kočevsko) in Prekmurja, v Mariboru in
okolici pa živi največje število priseljenih Romov, predvsem iz južnih držav
bivše Jugoslavije.

Romi imajo svojo kulturo (jezik, norme, vrednote, vzorce obnašanja,
materialno kulturo), ki se bistveno razlikuje od kulture večinskega naroda.
Tako imenovani avtohtoni Romi imajo praviloma isto vero kot večinsko
prebivalstvo, torej katoliško, medtem ko so priseljeni Romi praviloma
muslimanske veroizpovedi. Vera je zanje zelo pomemben dejavnik, a so jo
prilagodili svojemu načinu življenja in si jo razlagajo po svoje.

Zakaj je model svetovanja potreben?
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Sposobnost dojemanja verskih vrednot in verskih običajev pri Romih je zelo
odvisna od vključevanja v širši družbeni prostor. Ker so v večini neintegrirani,
je njihovo verovanje preprosto in naravno. Ker spoštujejo duhovnike in jim
zaupajo, jih bodo prav duhovniki s svojim pastoralnim delom spodbujali za
vseživljenjsko učenje. Romi potrebujejo predvsem tiste duhovne oblike
pomoči, ki bodo poudarjale pomen nematerialnih vrednot in skrb za
kakovostno ter človeka dostojno življenje.

Na podlagi raziskav so Romi večinoma neizobraženi, brezposelni in
nemotivirani za učenje in aktivno reševanje svojega slabega socialnega
statusa. Le izjemoma se vključujejo v družbeno življenje, ne zaupajo
institucijam, želijo si le materialno pomoč v obliki denarnega nadomestila
oziroma otroških dodatkov.

Na podlagi strokovnih izkušenj pri delu z Romi ugotavljamo, da dosedanji
pristopi k reševanju romske problematike v Sloveniji niso bili najbolj uspešni.
Kljub prizadevanjem, da bi otroci redno obiskovali osnovno šolo, da bi se
odprle nove zaposlitvene možnosti in uredile bivanjske razmere, ugotavljamo,
da se položaj pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji slabša.

Raziskava PISR je pokazala, da je v zadnjih 15 letih kar 30 % intervjuvancev
prenehalo delati, ker se jim ekonomsko gledano bolj splača dobivati socialno
pomoč in otroške dodatke kot pa delati. Zdravstveni delavci v populaciji
Romov ugotavljajo čedalje več bolezni odvisnosti od alkohola, drog in tablet
ter psihičnih težav, kot sta nervoza in depresija. Omenjeno ne velja za
mariborsko populacijo Romov, kjer je prežetost z muslimansko vero in njenimi
zapovedmi v patriarhalnem življenju ob skrbi za družino še vedno največja
vrednota.

Zgodovina Romov je pokazala, da se zelo težko prilagodijo okolju, v katerem
živijo. Ne kažejo interesa po sobivanju z večinskim prebivalstvom, po drugi
strani pa tudi večinsko prebivalstvo praviloma ne kaže podpore in
razumevanja za romsko kulturo ter njene značilnosti.

1

1
Raziskava izobraževalnih in poklicnih interesov Romov, Zbornik Poklicno informiranje in svetovanje za Rome –

PISR. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, 2006, str.197-242.
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Ponovno poudarjamo, da – kljub prizadevanjem državnih in verskih institucij -
dosedanji pristopi k reševanju romske problematike niso bili dovolj uspešni.
Smisel modela je, da se vse institucije in ostali subjekti v okolju partnersko
povezujejo oziroma mrežijo z namenom spodbujanja Romov k lastni
samoiniciativnosti pri reševanju svojega položaja.

Vsebina modela temelji na naslednjih pomembnih sklopih:
dostopnost učenja in izobraževanja,
pomen dela in zaposlovanja,
urejenost doma in primerne bivanjske razmere,
medkulturni dialog med pripadniki Romov in pripadniki večinskega
prebivalstva,
pastoralno delo.

Med najpomembnejšimi vsebinami modela svetovanja sta vseživljenjsko
učenje in izobraževanje, še zlasti zato, ker je izobraževanje na vrednostni
lestvici romskih vrednot zelo nizko in ga velika večina Romov ne vidi in ne
razume kot dejavnik, ki jih lahko pripelje do izboljšanja lastnega družbenega in
socialnega položaja. Zato so tudi nemotivirani za učenje.

Splošna neizobraženost je glavni vzrok za večinsko brezposelnost Romov. Kot
vrednoti jim prav tako nista pomembni delo in zaposlovanje; po lastnih
izkušnjah namreč bolje živijo od socialne pomoči in otroških dodatkov, ki jim
pripadajo na podlagi slovenske zakonodaje. Ozaveščanje o pomenu dela in
ekonomske neodvisnosti je pomembna prvina modela svetovanja, ker sta prav
zaposlitev in ekonomska neodvisnost nujen predpogoj za človekovo
dostojanstvo.

Slab socialno-ekonomski položaj je glavni razlog za slabe bivanjske pogoje,
neustrezno higieno in prehranjevalne navade ter posledično slabše
zdravstveno stanje celotne romske populacije. Večina Romov živi v neurejenih
bivališčih in naseljih. Kultura bivanja jim ne pomeni vrednote, pričakujejo, da
jim bo za urejenost doma in naselja poskrbel nekdo drug.

•

•

•

•

•

Kaj je vsebina modela?

40 Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Predstavitev modelov svetovanja



Razlika v vrednotah, ki so eden od najbolj pomembnih elementov kulture
slehernega naroda, je poglavitni razlog za nerazumevanje med kulturo Romov
in kulturo večinskega prebivalstva.

Pomembna prvina modela svetovanja za Rome bo zato prav medkulturni
dialog, saj bo prispeval k pojasnjevanju in razumevanju različnih vrednostnih
sistemov. Sprejemanje drugačnosti je predpogoj za premagovanje socialne
izključenosti.

Vsebinsko inovativnost modela predstavlja uvajanje pastoralnega dela kot
oblike svetovanja, informiranja in izobraževanja pripadnikov romske etnične
skupnosti. Poudarek v pastoralnih vsebinah bo na verskem vrednostnem
sistemu, ki poudarja osnovne osebne in družbene vrednote.

Model svetovanja za Rome temelji na povezovanju oziroma mreženju vseh
organizacij v okolju, ki se ukvarjajo z romsko tematiko. Med nosilci izvajanja
modela svetovanja za Rome prevladujejo izobraževalne in verske ustanove, ki
se povezujejo s socialnimi, zaposlitvenimi, zdravstvenimi ustanovami,
lokalnimi skupnostmi, upravnimi enotami, policijo in nevladnimi
organizacijami.

Izvajalci svetovanja bodo različni strokovnjaki in predstavniki ranljivih ciljnih
skupin. Kot strokovnjaki bodo vključeni predvsem izobraževalci in duhovniki,
kot predstavniki ranljivih ciljnih skupin pa prostovoljci – starejši odrasli in
prostovoljci – Romi. Posebno poudarjeni bodo naslednji svetovalni segmenti:
sodelovanje, izmenjava informacij in izkušenj ter timsko delo med svetovalci.
Svetovanje morajo vedno izvajati usposobljeni ljudje, ne glede na to, ali so
strokovnjaki ali prostovoljci iz vrst ranljivih skupin.

Vsak izvajalec mora imeti primerne osebnostne lastnosti za delo z ljudmi in biti
seznanjen z osnovami romske kulture in njihovega vrednostnega sistema. S
pozitivnim pristopom in izpostavljanjem pozitivnih vrednot obeh kultur lahko
ustvarimo vzdušje za dialog in medsebojno sodelovanje. Koristno in
priporočljivo je, če svetovanje izvaja oseba, ki ima poprejšnje dobre stike s
pripadniki Romov in je med njimi dobro sprejeta.

Kdo bo izvajal svetovanje?
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V svetovanje se kot prostovoljci lahko vključijo tudi starejši odrasli. To bodo
predvidoma izobraženi posamezniki z bogatimi življenjskimi izkušnjami, brez
eksistencialnih težav, predvsem tisti starejši, ki bodo izrazili željo po
prostovoljnem delu. Predhodno jih bo seveda potrebno usposobiti in opremiti z
veščinami dela z ljudmi iz ranljivih skupin. Duhovnik, ki Romom predstavlja
veliko avtoriteto in vzor, jim bo nudil duhovno oskrbo in vodstvo ter jim
pomagal graditi lastno identiteto.

Nabor potencialnih izvajalcev opravijo nosilci modela svetovanja, torej
odgovorna organizacija in partnerske organizacije. Vsi izvajalci se udeležijo
organiziranega usposabljanja za svetovalce ranljivi skupini Romov. Vsebino
in obseg usposabljanja v skladu z modelom svetovanja za Rome določi
organizacija, ki je nosilec modela.

Model svetovanja za Rome je namenjen vsem Romom, še posebej romskim
družinam, ki so v primerjavi z ostalo romsko populacijo še izraziteje socialno
izključene in živijo v slabših bivanjskih pogojih (med okoliščinama gre
praviloma za korelacijo).

Svetovanje bomo nudili družinam z otroki, kjer imajo slednji ugotovljene učne
težave in pomanjkanje delovnih navad. Pri teh družinah so praviloma slabo
izobraženi ali nepismeni tudi odrasli člani, zaradi nepismenosti so ti ljudje še
slabše integrirani v slovensko okolje.

Svetovanje bo namenjeno tudi predstavnikom romskih društev, mnenjskim
voditeljem in romskim aktivistom. Naloga slednjih naj bi bila predvsem
motivacija svojih rojakov za večje vključevanje v družbeno življenje.
Svetovanje za predstavnike romskih društev bo potekalo v smeri usposabljanja
aktivistov za prijavljanje na javne razpise. Romske mnenjske voditelje bomo
spodbujali k aktivnejšemu vključevanju v javno in politično življenje.

Ozaveščanje celotne družine bo prispevalo k zmanjšanju prezgodnje
prekinitve izobraževanja romskih otrok, prezgodnjih porok romskih otrok in
mladostnikov ter posledično še najstniškega rojevanja. Poudarek bo na
svetovanju ženskam, ki tradicionalno prevzamejo skrb za vzgojo otrok.

Komu bomo nudili svetovanje?
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Svetovali bomo tudi odraslim moškim, glavam družin v romski kulturi, čeprav
obstaja možnost, da ne bodo dovzetni za svetovanje.

Podatke o družinah, ki so najbolj socialno izključene in potrebne svetovanja,
bomo pridobili v centrih za socialno delo, zdravstvenih službah, šolah,
organizacijah rdečega križa in karitasa, pri duhovnikih, predsednikih romskih
društev, pri romskih mnenjskih voditeljih in s pomočjo ostalih relevantnih
virov informacij.

Na začetku izvajanja svetovanja si je potrebno pridobiti zaupanje družinskih
članov. Smiselno je, da prvi stik z družino naveže oseba, ki jo romska družina
že pozna in ji zaupa (romski mnenjski voditelj, socialni delavec, duhovnik,
izobraževalec). Najboljši način je obisk družine na domu ali srečanje na
organiziranem družabnem dogodku. Ob tej priložnosti se oceni in ugotovi, kdo
je najbolj primerna oseba za svetovalca za določeno družino. Zaradi
neposrednega stika je najbolj primerna oblika svetovanja obisk na domu,
možno je tudi svetovanje po telefonu. Svetovanje v pisni obliki (elektronska
pošta, pisma) zaradi nizke funkcionalne pismenosti Romov najverjetneje ne bo
smiselno.

Primeren način vključevanja vseh družinskih članov je prek različnih oblik
dela z otroki, nadalje dela z ženskami, ki skrbijo za otroke in družino, in
nenazadnje z moškimi, ki odločajo o tem, ali bo družina sprejela svetovanje ali
ne.

Duhovniki svetovalci bodo imeli pri svetovanju romskim družinam svojstven
pristop. Temeljil bo na posebnosti veroizpovedi, za katero se je romska družina
opredelila. Pravilno podajanje verskih naukov bo pripomoglo k zmanjšanju
slabih navad. Verske skupnosti imajo posebne prireditve in bogoslužja, kjer se
srečujejo pripadniki večinskega prebivalstva in Romi. Skupno obhajanje
bogoslužja zmanjšuje medsebojni strah in krepi medsebojno zaupanje. Petje v
cerkvenih zborih, sodelovanje v cerkvenih svetih, skupno zbiranje dobrin in
pomoč drug drugemu imajo pozitivne učinke na obe skupnosti.

Svetovanje bo potrebno prilagoditi ugotovljenim potrebam v družini. Naloga
svetovalca bo, da usmeri družino oziroma njene družinske člane v pristojno
institucijo v okolju, kjer bodo deležni strokovne pomoči in obravnave.

Kako bomo izvajali svetovanje?
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V romski kulturi je potrebno poiskati vrednote, ki kot posledica
interkulturalizma tudi pri Romih izginjajo, bi pa bile koristne za pripadnike
večinskega prebivalstva (npr. stik z naravo, dojemanje časa). Svetovalec bo
uporabljal vrednote Romov kot povezovalni element s kulturo večinskega
prebivalstva.

Svetovanje romskim družinam se bo izvajalo predvsem na njihovih domovih,
lahko tudi v romskem naselju, ki ima primeren društveni prostor, svetovanje
lahko poteka tudi na sedežih ustreznih organizacij.

Najbolj primerna izbira kraja svetovanja je dom romske družine, kjer imajo vsi
družinski člani največji občutek varnosti in sprejetosti.

V primeru, da ni možno izvajati svetovanja neposredno na domu družine, bi ga
bilo najboljše izvajati na »nevtralnem« področju, kar pomeni v tistem delu
romskega naselja, ki ne bo favoriziral nobene skupine ali posamezne romske
družine. Gotovo bi bilo najprimernejše zgraditi pastoralni center v romskem
naselju. Tak pastoralni center bi postal središče kulturnega in društvenega
življenja romske skupnosti.

Svetovanje bo potekalo tudi na tistih lokacijah, kjer se Romi sicer pogosto
zadržujejo. To so predvsem prostori izobraževalnih organizacij, verskih
institucij, cerkve in centri za socialno delo.

Časa svetovanja ne gre določati vnaprej, ker se je smiselno prilagoditi ritmu in
načinu življenja romske družine.

Svetovanje bo imelo najboljše rezultate takrat, ko se bo svetovalec sproti
prilagajal potrebam, navadam, odnosom in fizični prisotnosti vseh družinskih
članov.

Kje bomo svetovanje izvajali?

Kdaj bo svetovanje potekalo?
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Časa svetovanja tudi ni smiselno omejevati le na določen letni čas ali del
dneva, tudi zaradi različnosti življenjskih navad Romov. Pozimi imajo sicer
več časa, a so večinoma utesnjeni v majhnih prostorih, kamor velikokrat neradi
povabijo in sprejmejo tujce. Poleti so na prostem in imajo možnost sprejeti
obiskovalce, vendar odprti prostor omejuje zasebnost družinskih članov pri
svetovanju. Tradicionalna jesenska in pomladanska opravila, kot so nabiranje
zelišč, gozdnih sadežev in opravljanje sezonskih del, so v zadnjih letih pri
Romih manj prisotna, zato tudi v tem času ni posebnih ovir za izvajanje
svetovanja.

Kar zadeva del dneva, je verjetneje pričakovati, da se bo vsa družina zbrala v
popoldanskem času, ko pridejo otroci iz šole. Sicer so razen otrok vsi družinski
člani načeloma doma tudi v dopoldanskem času, saj so Romi praviloma
brezposelni.

Poleg ustaljenih srečanj bi bilo treba v času počitnic več pozornosti posvetiti
otrokom, ki so največkrat prepuščeni sami sebi. Zato je priporočljivo, da se v
času, ko otroci niso v šoli, zanje pripravi celodnevne aktivnosti, ki bi jih
zabavale, kaj naučile in tudi motivirale. Tu bi lahko sodelovali tako
izobraževalci kot duhovniki, saj imajo bogate izkušnje z organizacijo poletnih
taborov, kamor vključujejo tudi prostovoljce.

Obseg svetovanja je odvisen od ugotovljenih potreb romskih družin in
posameznikov ter od razpoložljivih sredstev.

Sredstva za izvajanje svetovanja je možno zagotoviti na različne načine: v
okviru redne dejavnosti institucij in ustanov, prek projektov in javnih razpisov,
z razvijanjem prostovoljstva, z donacijami in prostovoljnimi prispevki.

Najbolj učinkovita bi bila oblika stalnega financiranja institucij, ker bi
zagotavljala trajnost in kontinuiteto. Prostovoljno delo svetovalcev bi bilo
potrebno razvijati v še večjem obsegu, tako da bi lahko zadostilo potrebam
pripadnikov romske skupnosti.

Koliko svetovanja bomo izvedli?
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Vsekakor je priporočljivo, da se svetovanje Romom izvaja neprekinjeno.
Stalna prisotnost svetovalca prispeva k ustvarjanju medsebojnega zaupanja,
spoštovanja, upoštevanja in pozitivnih sprememb. Ne gre pričakovati hitrih
rezultatov, ki bi bili vidni v obdobju ene generacije.

Pomemben poudarek bo na delu z odraslimi, ki morajo dajati pozitiven zgled
svojim otrokom. Pri tem je treba paziti, da se spodbuja medgeneracijski dialog.

1. Članice projektne skupine

Nada Žagar, vodja projekta, ZIK Črnomelj
Nada Babič Ivaniš, koordinatorica projekta, ZIK Črnomelj
Tatjana Njivar, članica projektne skupine,AZ Maribor
Vesna Laissani, članica projektne skupine, LU Murska Sobota
Brigita Herženjak, članica projektne skupine, RIC Novo mesto
Lilijana Štefanič, članica projektne skupine, LU Kočevje

2. Duhovniki

Peter Kokotec, sodelavec ZIK Črnomelj
Ibrahim Malanović, sodelavecAZ Maribor
Leon Novak, sodelavec LU Murska Sobota
Sašo Kovač, sodelavec RIC Novo mesto
Anton Mrvič, sodelavec LU Kočevje

Sodelovali pri izdelavi modela:
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3 Model svetovanja za starejše odrasle

Model svetovanja za starejše odrasle je nastal kot eden od treh modelov v
okviru projekta Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine. Splošni cilj
modela svetovanja je zmanjšanje socialne izključenosti starejših odraslih in
izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

Struktura modela svetovanja za starejše odrasle je nastala kot odgovor na
vprašanja: zakaj je model svetovanja potreben, kaj je vsebina modela, kdo bo
izvajal svetovanje, komu bo svetovanje namenjeno, kako in kje se bo
svetovanje izvajalo, kdaj bo potekalo, v kolikšnem obsegu bo potekalo in kako
se bodo zagotavljala sredstva za njegovo izvedbo.

Model svetovanja za starejše odrasle je namenjen ciljni skupini starejših
odraslih na dveh ravneh. Prednostno se nanaša na starejše odrasle, ki so
socialno izključeni, po drugi strani se v model svetovanja vključujejo starejši
odrasli kot prostovoljci svetovalci.

Staranje populacije zaradi višjega življenjskega standarda in razvejane
zdravstvene oskrbe je pojav, ki je značilen za celotno Evropo oz. razvite
industrijske države. Upokojitev je v človekovi zreli dobi bistvena sprememba,
ki ji sledijo tudi spremembe v načinu življenja, ko se zelo zmanjšajo tudi
družinske in starševske obveznosti. Že sama starostna doba ni naklonjena
spremembam oz. je sprejemanje drugačnega načina življenja upočasnjeno in
oteženo. V tem času se začnejo pojavljati tudi starostne težave. Vse to lahko
človeka oddalji in osami od družbe, v kateri živi. Starejši odrasli se pogosto
aktivno vključujejo v društva, izobraževalne institucije in politične
organizacije. Cilj vključevanja je, da se posvetijo aktivnostim, za katere niso
imeli ne dovolj časa ne ustreznih možnosti v obdobju aktivne zaposlitve.

Med starostniki se pogosto pojavljata revščina in izoliranost ter osamljenost.
Zaradi nizke samopodobe in samozavesti se ti ljudje bodisi ne želijo
vključevati v družbeno okolje ali pa nimajo osnovnih pogojev za mobilnost.
Nemalokrat jih ovira razumevanje pridobljenih informacij.

Zakaj so modeli svetovanja potrebni?
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Veliko posameznikov ob upokojitvi doživlja stres, ker se počutijo nekoristne in
nimajo ciljev, ki bi se jim jih zdelo vredno dosegati. Ugotavljanje
izobraževalnih potreb upokojencev kaže dvojni interes: po eni strani si želijo
pridobivati nova znanja, po drugi strani pa prenašati svoja znanja na druge,
bodisi v obliki medgeneracijskega dialoga bodisi v delu s pomoči potrebnimi.
V tem obdobju starejši ponovno ovrednotijo smisel bivanja in ob pregledu
lastnega življenja se srečujejo z občutkom krivde zaradi neizpolnjenih
življenjskih načrtov.

Čeprav se čedalje več upokojencev srečuje s pojavi revščine, še vedno obstaja
sloj upokojencev, ki ima višjo ali visoko izobrazbo in pokojnine, ki jim
zadostujejo za dostojno življenje. Potrebe po dodatnih zaslužkih nimajo, saj ne
doživljajo pritiskov glede svoje eksistence. Želijo se ukvarjati predvsem s
stvarmi, ki jih veselijo in jim bogatijo kakovost življenja. V tej luči je prav
prostovoljno delo starejših odraslih oblika lastne samopotrditve, kjer dobijo
pozitivno povratno informacijo o svojem znanju, sposobnostih in uspešnosti
pri delu z ljudmi.

Z elementom duhovne pomoči in svetovanja lahko učinkovito veliko
prispevamo k modelu svetovanja starejšim odraslim.

V modelu svetovanja za ranljive skupine bodo starejši odrasli izvajali
prostovoljno svetovanje in informiranje za pripadnike svoje in drugih dveh
ranljivih skupin, Romov in oseb s posebnimi potrebami. Starejši odrasli bodo
torej prostovoljno pomagali starejšim odraslim, ki živijo v revščini,
materialnem pomanjkanju in socialni izključenosti.

Vsebina modela svetovanja za starejše odrasle temelji na naslednjih
pomembnih sklopih:

ohranjanje telesne in duševne kondicije,
obvladovanje zdravstvenih težav,
socialno vključevanje,
vključevanje v vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo in
medgeneracijski dialog s poudarkom na prenašanju vrednot.

•
•
•
•
•

Kaj je vsebina modela?
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Z vidika socialne vključenosti je smiselno spodbujati starejše osebe, da se na
različne načine osebno družbeno udejstvujejo. Njihova aktivnost prispeva k
ohranjanju telesne in duševne kondicije, po drugi strani pa ima tudi pozitivne
socialno-ekonomske učinke.

Svetovanje bo usmerjeno predvsem k premagovanju občutkov osamljenosti in
brezupnosti ter promociji izobraževanja. Zaradi specifik ciljne skupine bo
poudarjen tudi pomen skrbi za psihično in fizično zdravje. Pomembna naloga
svetovalcev bo tudi promoviranje vseživljenjskega učenja in boj proti socialni
izključenosti. Staranje praviloma prinaša več bolezni in zdravstvenih težav, ki
jih starejši odrasli lažje obvladujejo z aktivnim načinom življenja, na primer z
vključevanjem v družbena dogajanja, izobraževanje in usposabljanje, versko
udejstvovanje, prostovoljno in humanitarno delo; z vzdrževanjem zdravega
življenjskega sloga, ki vključuje zdrav način prehranjevanja, gibanje in
splošno skrb za fizično zdravje.

Ena od pomembnih vsebin modela bo spodbujanje k medgeneracijskemu
dialogu in posredovanju vrednot. Stari starši se čutijo koristne, ker lahko
sodelujejo pri varstvu in vzgoji svojih vnukov, s čimer prenašajo na mlajšo
generacijo življenjske izkušnje, znanja in vrednote.

Ena od vsebin modela svetovanja za starejše odrasle je tudi seznanjanje z
možnostmi vključevanja v prostovoljno in humanitarno delo, saj lahko prav
takšne oblike dela predstavljajo aktivni način preživljanja časa v zrelem
obdobju.

Model svetovanja za starejše odrasle temelji na povezovanju oziroma
mreženju vseh organizacij v okolju, ki se ukvarjajo s starostniki. Med nosilci
izvajanja modela svetovanja za starejše odrasle prevladujejo izobraževalne in
verske ustanove, ki se povezujejo s socialnimi, socialnovarstvenimi, z
zdravstvenimi in s kulturnimi ustanovami, z lokalnimi skupnostmi in
nevladnimi organizacijami.

Izvajalci svetovanja bodo različni strokovnjaki in predstavniki ranljivih ciljnih
skupin. Kot strokovnjaki bodo vključeni predvsem izobraževalci in duhovniki,
kot predstavniki ranljivih ciljnih skupin pa prostovoljci – starejši odrasli in
prostovoljci – Romi.

Kdo bo izvajal svetovanje?
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Posebno poudarjeni bodo naslednji svetovalni segmenti: sodelovanje,
izmenjava informacij in izkušenj ter timsko delo med svetovalci.
Svetovanje morajo vedno izvajati usposobljeni ljudje, ne glede na to, ali so
strokovnjaki ali prostovoljci iz vrst ranljivih skupin.

Vsak izvajalec mora imeti primerne osebnostne lastnosti za delo z ljudmi in biti
seznanjen z družbenimi, duševnimi in telesnimi spremembami pri človeku v
času staranja. Pri delu bodo najbolj učinkoviti kompetentni strokovnjaki, ki
imajo za svoje delo ustrezno formalno znanje, delovne izkušnje pri delu z
ljudmi v težavah in stiskah ter uživajo splošen družbeni ugled. S temi
kompetencami si bodo najlažje pridobili zaupanje uporabnikov svetovanja.

Eden od ciljev modela svetovanja je pridobiti čim več svetovalcev
prostovoljcev iz vrst starejših ljudi. Nastopali bodo v vlogi multiplikatorjev in
animatorjev za pozitivne spremembe. Najboljše rezultate lahko pričakujemo
od upokojenih strokovnjakov, ki imajo znanja in izkušnje s področja zdravstva,
socialnega dela, izobraževanja, gerontologije, prava in drugih ustreznih
področij. Svetovalce prostovoljce, predstavnike ciljne skupine starejših
odraslih, bomo iskali v društvih upokojencev, organizacijah karitasa in rdečega
križa ter v drugih strokovnih organizacijah in združenjih.

Pomembno je poiskati take posameznike, ki v tem modelu svetovanja zase ne
vidijo osebnih materialnih ali koristoljubnih ciljev. Kriterij za iskanje
primernih ljudi ne bo izobrazba, ampak predvsem družbena zrelost. Kot
strokovne sodelavce je priporočljivo izbrati ljudi, ki sami sodijo v kategorijo
starejših odraslih, saj bodo znali bolje prisluhniti in svetovati vrstnikom. S
svetovanci bodo najlažje vzpostavili zaupljiv odnos in težave vrstnikov tudi
najbolj razumeli.

Tudi na področju verskega svetovanja se ob duhovnikih v svetovanje lahko
vključijo laiki prostovoljci. Svetovanje bodo izvajali pod mentorstvom
duhovnika.

Nabor potencialnih izvajalcev opravijo nosilci modela svetovanja, torej
odgovorna organizacija in sodelujoče partnerske organizacije. Vsi izvajalci se
udeležijo organiziranega usposabljanja za svetovalce ranljivi skupini starejših
odraslih. Vsebino in obseg usposabljanja v skladu z modelom svetovanja za
starejše odrasle določi organizacija, ki je nosilec modela.
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Komu bomo nudili svetovanje?

Kako bomo nudili svetovanje?

Svetovanje bo namenjeno starejšim odraslim, ki trpijo za eno ali več oblikami
socialne izključenosti, značilnih za starejše (izključenost iz družbenih stikov,
izključenost iz kulturnih dejavnosti, oskrbovalnih servisov in sosedskih
odnosov) oziroma se soočajo z enim ali več ključnimi problemi starejših
(diskriminacija, dostopnost do transporta, zdravje in zdravo okolje,
stanovanje).

Poiskati je treba neaktivne starejše ljudi, predvsem tiste, ki doslej niso bili
vključeni v nikakršno organizacijo ali program, ki spodbuja socialno ali
družbeno aktivnost.

Po potrebi bodo svetovanja deležne tudi družine starostnikov, s katerimi živijo
v skupnem gospodinjstvu. Izkušnje kažejo, da so starejši ljudje kljub življenju
v družinski skupnosti včasih socialno izolirani in ekonomsko izkoriščani.

Podatke o starejših ljudeh, ki so najbolj socialno izključeni in potrebni
svetovanja, bomo pridobili v centrih za socialno delo, zdravstvenih službah,
organizacijah rdečega križa in karitasa, pri duhovnikih, predsednikih društev
upokojencev in društev invalidov, fizičnih osebah in s pomočjo ostalih
relevantnih virov informacij.

Poseben pomen v tem modelu svetovanja bodo imele verske skupnosti. Prek
svojih članov se bodo vključile v iskanje in odkrivanje tistih družin, katerih
starejši družinski člani živijo izolirano, so neaktivni in nimajo socialnih stikov
z okoljem.

Svetovalci in izobraževalci bodo svetovance obiskali na njihovih domovih in z
njimi vzpostavili neposreden stik. Pri skupini starejših odraslih se bo izvajanje
svetovanja začelo s pogovorom o spremembi načina njihovega življenja.
Vsebina svetovanja bo naravnana na težave in stiske posameznika. Starejši
odrasli so pogosto nezaupljivi, kar je možno preseči z empatijo svetovalca v
neposrednem stiku.
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V manjši meri bo prisotno tudi svetovanje po telefonu. V izjemnih primerih
hude trenutne stiske bodo svetovalci izvajali svetovanje tudi prek telefona,
vendar v omejeni vsebini. Namen te vrste svetovanja bo vlivanje poguma in
eliminiranje občutka brezizhodnosti. Pomoč bo trajala do umiritve stanja ali
dosega dogovora o organiziranju formalne, strokovne zunanje pomoči (npr.
obiska zdravnika, socialnega delavca, duhovnika).

Svetovance bomo dosegli tudi z osebnimi pismi; na tak način jih bomo
povabili na razne organizirane aktivnosti. Nagovarjali jih bomo tudi z letaki na
javnih mestih, objavami v lokalnih medijih, preko predstavnikov društev.

Pomembno vlogo bodo imeli duhovniki in verske ustanove. Verske skupnosti
prirejajo različna bogoslužja, namenjena starejšim odraslim. Stik z vero bo
obogatil duhovno življenje svetovancem, pomagal jim bo soočiti se z revščino
in premagovati bolezenske težave.

Prednostna skrb bo namenjena starejšim odraslim, ki so zaradi različnih
razlogov socialno izključeni. To je razlog, da bodo svetovalci prioritetno
obiskovali starejše ljudi osebno na njihovih domovih. Svetovanje, ki bo
potekalo na domu, bo individualno in zaupno. Svetovalec in svetovanec bosta
v partnerskem odnosu in bosta skupaj iskala načine aktivnosti za zmanjšanje
občutka osamljenosti in izključenosti.

Svetovanje se bo lahko izvajalo tudi v institucijah, kjer se starejši odrasli
zadržujejo zaradi urejanja različnih zadev.

Duhovno svetovanje naj duhovnik opravlja osebno na domu, skupinska
svetovanja pa se lahko izvajajo tudi v verskih prostorih.

Kraji svetovanja pri starejših osebah so lahko raznoliki, vendar je pomembno,
da so tako ali drugače dostopni. Starejše osebe največkrat niso obremenjene z
izbiro kraja, pozorni pa moramo biti na dostopnost kraja, saj so starejši odrasli
lahko omejeni v gibalnih sposobnostih ali pa nimajo lastnega prevoza.

Smiselno je razmišljati o ustanavljanju klubov za starejše ljudi, kjer bi se le-ti
medsebojno srečevali, družili, si pomagali, se pogovarjali in poslušali drug
drugega. Pogoj za to je, da so starejši ljudje mobilni in imajo možnost prevoza.

Kje bomo svetovanje izvajali?
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V večini večjih krajev obstajajo društva upokojencev, zato bi treba na njihovih
sedežih ustanoviti tudi točke za svetovanje.

V primeru izbire javnega mesta za svetovanje starejšim odraslim jih je treba o
tem obvestiti. Najbolj primerne oblike za obveščanje so lokalni mediji,
predvsem radijske postaje in televizije ter lokalni časopisi.

Ob vzpostavljanju modela je prvi pogoj za njegovo uspešnost zavedanje, da je
treba dejavnost organizirati in izvajati ob za pripadnike ciljne skupine najbolj
sprejemljivem času. Načeloma čas pri starejših osebah ni tako pomemben.
Svetovanje se zato lahko vrsti skozi različne dele dneva, ves teden, ves mesec
in vse leto. Upoštevati je treba navade posameznikov (jutranje druženje ob
kavi, redni popoldanski sprehodi), čeprav se po drugi strani tudi pripadniki
ciljne skupine starejših odraslih lahko prilagajajo času svetovanja.

Ker so svetovanci ljudje v pokoju, bo za svetovanje na voljo katerikoli čas
dneva, vendar moramo upoštevati, da za to ciljno skupino niso primerne pozne
večerne in zgodnje jutranje ure; pri starejšem človeku telo namreč potrebuje
več časa za začetek in zaključek dneva.

Pri posameznih načinih svetovanja je potrebno časovno upoštevati tudi
sposobnost dojemanja glede na starostno skupino (hitra utrujenost, popuščanje
koncentracije). Svetovanje starejšim odraslim bi zato moralo potekati skozi
celotno leto v daljših intervalih. Omenjeno prebivalstvo je manj aktivno, zato
se jih ne sme preveč obremenjevati.

Obseg svetovanja bo odvisen od ugotovljenih potreb starejših odraslih in od
razpoložljivih sredstev.

Natančno količino svetovanja bo torej mogoče določiti takrat, ko bo znano
število svetovancev in bodo določene njihove potrebe po svetovanju. Koristno
bi bilo, da bi svetovanje potekalo redno, brez presledkov. Praksa je pokazala,
da so uspešne in učinkovite tiste aktivnosti, ki se dogajajo vsaj dvakrat
tedensko. To velja predvsem za individualna srečanja.

Kdaj bo svetovanje potekalo?

Koliko svetovanja bomo izvedli?
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Določene skupine starejših odraslih bi bile lahko pripravljene tudi na
skupinska srečanja, ki bi potekala enkrat tedensko, vendar večina starejših
ljudi tega verjetno ne bi želela. Zato bi bilo bolje, če bi se skupinska svetovanja
izvajala v dvotedenskih intervalih ali morda celo redkeje, nikakor pa ne manj
kot enkrat mesečno.

Sredstva za izvajanje svetovanja je možno zagotoviti na različne načine: v
okviru redne dejavnosti institucij in ustanov, prek projektov in javnih razpisov,
z razvijanjem prostovoljstva, z donacijami in s prostovoljnimi prispevki.
Najbolj učinkovita bi bila oblika stalnega financiranja institucij, ker bi
zagotavljala trajnost in kontinuiteto. Prostovoljno delo svetovalcev bi bilo
potrebno razvijati še v večjem obsegu, tako da bi lahko zadostilo potrebam
pripadnikov ciljne skupine starejših odraslih.

Svetovanja, ki potekajo v verskih skupnostih, naj bodo razporejena skozi vse
leto. Svetovalci in verske skupnosti naj si prizadevajo program prirediti
potrebam in željam ciljne skupine.

1. Članice projektne skupine

Nada Žagar, vodja projekta, ZIK Črnomelj
Nada Babič Ivaniš, koordinatorica projekta, ZIK Črnomelj
Tatjana Njivar, članica projektne skupine,AZ Maribor
Vesna Laissani, članica projektne skupine, LU Murska Sobota
Brigita Herženjak, članica projektne skupine, RIC Novo mesto
Lilijana Štefanič, članica projektne skupine, LU Kočevje

2. Duhovniki

Peter Kokotec, sodelavec ZIK Črnomelj
Ibrahim Malanović, sodelavecAZ Maribor
Leon Novak, sodelavec LU Murska Sobota
Sašo Kovač, sodelavec RIC Novo mesto
Toni Mrvič, sodelavec LU Kočevje

3. Zunanji strokovnjak

Mag. Milan Krajnc, univ. dipl. psiholog, višji svetovalec

Sodelovali pri izdelavi modela:
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IV PREDSTAVITEV E-GRADIV

Za člane projektne skupine in avtorje e-gradiv v okviru projekta Razvoj
modelov svetovanja za ranljive skupine je bilo izvedeno usposabljanje za
vsebinsko pripravo e-gradiv s poudarkom na naslednjih tematskih sklopih:
uvod v pripravo gradiv, splošno o e-gradivih, gradniki e-gradiva, preverjanje
ustreznosti in evalviranje gradiva ter zasnova priprave gradiv za aktualne
potrebe projekta.

Člani projektne skupine in avtorji e-gradiv so se praktično usposobili za
tehnično pripravo e-gradiva s pomočjo orodja za pripravo e-gradiv eXe.

Kot rezultat projektnih aktivnosti so nastala 4 nova e-gradiva:
e-gradivo za usposabljanje za delo svetovalca (splošno),
e-gradivo za delo s ciljno skupino odraslih s posebnimi potrebami,
e-gradivo za delo s ciljno skupino Romov in
e-gradivo za delo s ciljno skupino starejših odraslih.

Usposabljanje za tehnično pripravo e-gradiv, Ljubljana, marec 2010
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Gradiva vsebujejo naslednje tematske sklope, ki so jih pripravili posamezni
projektni partnerji:

ZIK Črnomelj je pripravil naslednje tematske sklope:
- Komunikacija za svetovalce za ciljno skupino Romov
- Komunikacija za svetovalce za starejše odrasle
- Komunikacija za svetovalce za ciljno skupino oseb s posebnimi potrebami
- E-gradivo za usposabljanje za delo svetovalca (splošno) v celoti.

AZ Maribor je pripravil naslednja tematska sklopa:
- Svetovanje ciljni skupini Romov
- Področja svetovanja za starejše odrasle.

RIC Novo mesto je pripravil tematske sklope:
- Motivacija za svetovalce za ciljno skupino Romov
- Motivacija za starejše odrasle
- Motivacija za osebe s posebnimi potrebami
- Področja svetovanja za osebe s posebnimi potrebami.

LU Murska Sobota je pripravila naslednje tematske sklope:
- Spremljanje dela pri ciljni skupini Romi
- Spremljanje dela za starejše odrasle
- Spremljanje dela svetovalca za osebe s posebnimi potrebami
- Opredelitev ciljne skupine oseb s posebnimi potrebami.

Delovno srečanje na temo priprave e-gradiv, Novo mesto, maj 2010
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LU Kočevje je pripravila naslednja tematska sklopa:
- Opredelitev ciljne skupine Romov
- Opredelitev ciljne skupine starejših odraslih.

Nastala e-gradiva so učni pripomočki, v katerih so zbrane informacije, ki
omogočajo svetovalcem izpopolnjevanje znanja za strokovnejši in bolj
kakovosten pristop do pripadnikov izbranih ranljivih ciljnih skupin in
učinkovito izvedbo svetovanja.

E-gradiva so zgrajena interaktivno in s pomočjo aktivnih povezav, ki se
aktivirajo s klikom miške, omogočajo dostop do dodatnih vsebin. Dostopna so
na spletni povezavi: .

Svetovalci lahko e-gradiva uporabljajo kot pripomoček za usposabljanje za
svetovalno delo, usmerjanje in pomoč pri delu na terenu, služijo pa tudi kot vir
informacij, literature, vaj in drugih gradiv za svetovalno delo.

http://www.modeli-svetovanja.si/

1 E-gradivo za usposabljanje svetovalcev za delo z ranljivimi skupinami
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V e-gradivu si svetovalci pridobijo informacije o tem, kaj je svetovalno delo in
kako naj poteka. Za uspešen dialog med svetovalcem in svetovancem so
izredno pomembne komunikacijske spretnosti, ki so ključno orodje za
doseganje ciljev. E-gradivo zato vsebuje praktične vaje, skozi katere lahko
posameznik izboljša svojo verbalno in neverbalno komunikacijo, svoje
sposobnosti reševanja konfliktnih situacij v svetovalnem procesu in spozna
pomen empatije ter aktivnega poslušanja.

E-gradiva, ki so naravnana na konkretno ciljno skupino, so si po strukturi
enaka. Svetovalci si najprej pridobijo splošne informacije o značilnostih ciljne
skupine, o motivaciji ciljne skupine za izobraževanje in o posebnostih ciljne
skupine na področju komunikacije. V e-gradivih so izpostavljena področja, na
katerih pripadniki obravnavanih ciljnih skupin najbolj potrebujejo svetovanje.
Vsebujejo pa tudi napotke in potrebne obrazce za spremljanje in evidentiranje
svetovalnega dela.

2 E-gradiva za usposabljanje svetovalcev za delo s ciljno skupino
odraslih s posebnimi potrebami
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Svetovalci si s pomočjo e-gradiva najprej pridobijo informacije o temeljnih
značilnostih ciljne skupine. E-gradivo vključuje tudi informacije o motivaciji
oseb s posebnimi potrebami za izobraževanje in o tem, kateri načini in vrste
komunikacije so ustrezni pri komuniciranju s pripadniki ciljne skupine ter
kako prepoznavati motnje v komunikaciji in reševati konflikte. Na podlagi
zbranih informacij v e-gradivu svetovalci lažje izberejo ustrezen pristop, s
katerim je osebam s posebnimi potrebami mogoče pomagati, predvsem pri
izgrajevanju samostojnosti in premagovanju socialne izključenosti.

Svetovalci s pomočjo e-gradiva najprej spoznajo značilnosti ciljne skupine,
kar jim omogoča lažje razumevanje in definiranje področij svetovanja. V
nadaljevanju e-gradivo nudi opis posebnosti romske skupnosti na področju
motivacije za izobraževanje, komunikacije in nabor literature, spletnih
povezav, institucij in drugih gradiv, ki jih lahko svetovalci uporabijo pri
svetovanju pripadnikom romske skupnosti.

3 E-gradivo za usposabljanje svetovalcev za delo s ciljno skupino Romov
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V okviru projekta je bilo svetovalno delo za Rome osredotočeno na štiri glavna
tematska področja: možnosti urejanja bivanjskega vprašanja, skrb za zdravje,
izobraževanje in zaposlovanje ter vključevanje v družbeno okolje.

Kljub temu, da starejši odrasli v Sloveniji sodijo med najbolj ranljive skupine
prebivalstva, se moramo zavedati zmožnosti starejših, ceniti njihovo
izkustveno znanje in življenjske modrosti, sprejeti njihovo različnost, ki jo
prinaša starost, ter premagati stereotipe in odpraviti diskriminacijo. E-gradivo
svetovalcem omogoča pridobivanje informacij o značilnostih ciljne skupine, o
motivaciji starejših za izobraževanje, o posebnostih na področju
komunikacije, identificiranje področij svetovanja ter ponuja nabor literature,
gradiv in povezav za pomoč pri svetovalnem delu. V projektu so bila
izpostavljena področja svetovanja: skrb za zdravje, izobraževanje,
vključevanje v okolje, socialno varstvo, pomoč na domu in druge oblike
pomoči. Generacije starejših odraslih predstavljajo pomemben delež celotne
populacije, zato jim je potrebno v današnji in prihajajoči družbi zagotoviti nov
položaj, ki jim bo omogočil aktivno sodelovanje pri njenem oblikovanju.

4 E-gradiva za usposabljanje svetovalcev za delo s ciljno skupino starejših
odraslih
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V UVAJANJE MODELOV SVETOVANJAV PRAKSO

1 Usposabljanje svetovalcev

Pomembno vlogo pri uvajanju modelov svetovanja za ranljive ciljne skupine v
prakso ima nabor svetovalcev in njihovo seznanjanje z modeli ter
usposabljanje za izvedbo svetovanja svetovancev iz ranljivih ciljnih skupin. Za
kakovostno spremljanje svetovalnega dela so člani projektne skupine
pripravili predlog obrazcev za vodenje evidenc svetovanja.

Pri pilotski izvedbi svetovanja so projektni partnerji sledili potrebam
svetovancev na terenu in kazalnikom, načrtovanim z elaboratom projekta ob
prijavi na javni razpis za pridobitev projektnih sredstev. Velika pridobitev pri
uvajanju modelov svetovanja v prakso so osebne izkušnje, opažanja in zapisi
usposobljenih in motiviranih svetovalcev.

Za potrebe pilotnega uvajanja modelov v prakso je usposobljenih 36
svetovalcev ranljivim ciljnim skupinam: deset iz vrst izobraževalcev, pet
duhovnikov, pet Romov in 16 prostovoljcev starejših odraslih.

Izpeljan je prvi skupni modul usposabljanja za svetovalce v Ljubljani s
tematskimi sklopi razlike, družbene neenakosti, stigmatizacija, izobraževalne
značilnosti ranljivih skupin odraslih in uporabniški vidik pri oblikovanju
pomoči posamezniku za kakovostnejše življenje v skupnosti za 28 svetovalcev
ranljivim ciljnim skupinam iz vseh okolij, kjer delujejo partnerske
organizacije.

Usposabljanje svetovalcev, Ljubljana, december 2010
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Vsak projektni partner je izvedel drugi in tretji modul usposabljanja za
svetovalce v svoji organizaciji, in sicer na temo uporabe e-gradiv, simulacije
svetovanja in pilotske izvedbe svetovanja na terenu za svetovalce prostovoljce
(iz vrst starejših odraslih in predstavnike Romov), duhovnike in svetovalce iz
vrst izobraževalcev.

Usposabljanje svetovalk prostovoljk, Črnomelj, december 2010

Delovno srečanje svetovalcev, Kočevje, maj 2011

Svetovalci so se usposobili za evidentiranje in spremljanje svetovanja oziroma
vodenje ustrezne dokumentacije.
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2 Spremljanje in evidentiranje svetovalnega dela

V okviru projekta je nastal predlog obrazcev za spremljanje svetovanja. Člani
projektne skupine so pripravili navodila za spremljanje svetovalnega dela.

Spremljanje dela je sistematičen postopek zbiranja vseh podatkov, ki so
povezani z dejavnostjo svetovanja ciljnim skupinam. S pomočjo teh podatkov
je omogočeno sprotno spremljanje kakovosti izvajanja svetovanja in
posledično ugotavljanje morebitnih napak in nedoslednosti v procesu dela.
Sproti je mogoče predvideti in določiti dopolnitve, spremembe in izboljšave, s
pomočjo katerih lahko izboljšamo proces in posledično rezultate svetovalnega
dela ter s tem učinke na kakovost življenja svetovanca po opravljenem
svetovanju. Spremljanje dela je še posebej pomembno pri uvajanju novih
pristopov in modelov, ker so nam v tem primeru evidence o delu edini vir za
pregled in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi in edini vir za iskanje izboljšav
pri morebitnih nedoslednostih v procesu dela.

Svetovanec je socialno ali kako drugače marginalizirana oseba, ki nujno
potrebuje zunanjo pomoč, da socialno rehabilitira svoje življenje in nadoknadi
zaostanek za družbenim povprečjem. Po navadi so to osebe, ki si zaradi
različnih prikrajšanosti same na tem področju ne morejo ali ne znajo pomagati.
Zaradi socialne izključenosti potrebujejo strokovni pristop in sodelovanje
različnih pristojnih služb za reševanje svojih težav.

Svetovalec je strokovno usposobljena oseba, ki ima na voljo dovolj znanja in
virov, da lahko socialno izključenim in drugače depriviligiranim
posameznikom in skupinam omogoči ponovno socialno integracijo v družbo s
pomočjo tako lastnega znanja, kot s pomočjo drugih strokovnih institucij.
Osnovni namen dela svetovalca je pomoč svetovancu v obliki povratka na pot
uspešne socialne reintegracije.

Cilj evidentiranja svetovalnega dela je pridobiti stalne in verodostojne podatke
o izvedbi in rezultatih že izvedenega svetovalnega dela. Ti podatki služijo kot
podlaga za vrednotenje preteklega in načrtovanje prihodnjega svetovalnega
dela in so lahko dragocen vir informacij tudi strokovnim partnerjem v
svetovalnem procesu.

Namen spremljanja dela je načrtovalcem in izvajalcem svetovalnega dela
omogočiti sproten vpogled v evidence o delu, saj le-ta omogoča sprotno
usmerjanje poteka dela in ažurno vpeljavo morebitnih dopolnil, popravkov in
izboljšav v proces svetovalnega dela.
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Svetovalni proces poteka po etapah, zato se po etapah načrtuje tudi spremljanje
dela. Spremljanje svetovanja zajema naslednje etape:

pred svetovanjem
med svetovanjem
takoj po svetovanju

določeno obdobje po svetovanju

izdelava načrta za prihodnje delo.

Za posamezno fazo oziroma etapo svetovalnega dela je izdelan predlog
dokumentacije oziroma obrazcev za spremljanje.

-
-
-

-

-

Faza svetovanja Dokumentacija za spremljanje

Pred svetovanjem Priprava na svetovanje

Seznam institucij

Nabor svetovancev

Med svetovanjem Lista prisotnosti

Seznam institucij

Obrazec za evidentiranje dela

Po svetovanju Poročilo

Vprašalnik

Načrt za nadaljnje delo

Priprava na svetovanje

Seznam institucij

Nabor svetovancev

je osebni zapis svetovalca, kjer zabeleži čas priprave
za izvedbo svetovanja in evidentira pripravljalne aktivnosti, nabor strokovne
literature, motivacijska in informativna srečanja in načrt nabora uporabnikov
svetovanja.

v fazi priprave na svetovanje predstavlja nabor vseh
institucij v lokalnem okolju in širše, ki pri svojem delu prihajajo v stik z
določeno ranljivo ciljno skupino in predstavljajo povezavo do pomoči
potrebnih.

je baza podatkov, ki si jo pridobi svetovalec v fazi
priprave na svetovanje. Glede na svojo usposobljenost za delo z določenimi
ranljivimi skupinami naredi akcijski načrt svetovanja oziroma delitev nalog z
drugimi svetovalci, če je to potrebno.
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Lista prisotnosti

Seznam institucij

Obrazec za evidentiranje dela

(priloga 1, str. 128) je dokument, ki ga svetovanec lahko
podpiše, a to ni obvezno. Če je lista podpisana, jo svetovalec evidentira in
arhivira. Če ne, mora svetovalec v poročilu o delu bolj natančno navesti
vsebino svetovalnega procesa in razlog, zakaj svetovanec ni hotel oziroma
zmogel podpisati izjave ali liste prisotnosti.

(priloga 2, str. 129) je nadaljevanje oziroma dopolnitev
seznama institucij iz faze pred svetovanjem. Zajema vse institucije, kamor
svetovance lahko pošljemo z namenom reševanja njihovih težav. Te institucije
so socialne, izobraževalne, pravne, zdravstvene, nevladne in druge
organizacije, ki lahko nudijo pomoč pri našem delu. Ta seznam svetovalec
uporablja kot svetovalni pripomoček, s katerim si olajša odločitev o tem, na
katero ustanovo svetovanca v bodoče napotiti in mu s tem pomagati.

(priloga 3, str. 130) lahko svetovalec delno
izpolni skozi proces svetovanja, nekatere osnovne podatke lahko izpolni že
prej, ostale podatke pa izpolni po zaključku svetovanja. Celoten obrazec lahko
izpolni ob zaključku svetovalnega dela. Ta obrazec vsebuje vse podatke, ki so
relevantni za svetovalno delo, še bolj pa za njegovo kasnejšo analizo. Ti
podatki potem služijo kot arhiv informacij za različne namene. En primerek
obrazca je namenjen naboru podatkov za enega svetovanca.

Primer obrazca za evidentiranje svetovalnega dela, februar 2011
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Poročilo

Vprašalnik

Načrt za nadaljnje delo

(mesečno, obdobno, letno) je dokument, ki vsebuje vse podatke o
vseh izvedenih svetovanjih. Ni namenjeno posamičnemu poročanju o
posameznem svetovalnem primeru. Služi kot poenotenje celotne statistike in
kot pregled nad celotnim opravljenim delom. Mora ponujati temeljne
ugotovitve izvedenega dela in morebitne predloge za izboljšave v primeru
ugotovljenih slabosti pri dosedanjem načinu dela. Le-to služi tudi kot podlaga
za izdelavo načrta o prihodnjem delu.

je obrazec, ki zajema vsa vprašanja, ki so relevantna za
ugotavljanje trenutnega življenjskega položaja svetovanca. V ta obrazec
slednji navede vse odgovore na vprašanja, ki so v anketi zastavljena. Vprašanja
in njihov vrstni red so oblikovana tako, da je iz njih mogoče metodološko
potegniti zaključke, ki služijo kot podlaga za analizo opravljenega dela.

je dokument, ki nastane kot posledica analize
preteklega dela. V njem so navedeni vsi ukrepi in prijemi, s katerimi bo
svetovalec v bodoče poskušal dvigniti kakovost svojega svetovalnega dela in
odpraviti morebitne pomanjkljivosti in napake svojega preteklega dela. Načrt
se izdela na podlagi analize poročil o opravljenem delu, analize letnega
poročila o opravljenem delu in še posebej izpolnjenih vprašalnikov
svetovancev. Mnenje svetovanca, izraženo v vprašalniku, tu igra še posebej
pomembno vlogo, saj so predlogi svetovancev podatek, ki ga je nujno potrebno
upoštevati pri izdelavi načrta prihodnjega dela.

Ob prijavi na javni razpis so v elaboratu začrtani kazalniki na podlagi dveh
meril: po številu ur svetovalnega dela za posamezne ciljne skupine in na
podlagi števila udeležencev v svetovanju.

3 Kazalniki za izvedbo svetovalnega dela v projektu

ŠTEVILO  UR  SVETOVALNEGA DELA PO  CILJNIH  SKUPINAH:
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ŠTEVILO  UDELEŽENCEV V SVETOVANJU:

4 Doseženi kazalniki

Način svetovalnega dela je bil vedno prilagojen potrebam svetovanca.
Svetovalci so se srečevali z različnimi dogodki iz njihovega življenja: veselimi
in žalostnimi zgodbami, prednostmi in slabostmi njihovega položaja,
težavami in ovirami, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Svetovalci – člani
projektne skupine – in prostovoljci so na podlagi ugotovljenih potreb na terenu
izvedli več ur svetovanja za večje število udeležencev, kot je bilo načrtovano v
elaboratu projekta, kar predstavlja dodano vrednost projekta. Sledi pregled
doseženih fizičnih kazalnikov projekta:

ŠTEVILO  UR  SVETOVALNEGA DELA PO  CILJNIH  SKUPINAH:

ŠTEVILO  UDELEŽENCEV V SVETOVANJU:
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Primerjava med svetovanjem v informativno-svetovalnih
središčih za izobraževanje odraslih ISIO in svetovanjem pri
projektu Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Ker gre za dve vrsti svetovanj, ki sta po svoji naravi
tako ali drugače povezani z dejavnostjo Centrov
vseživljenjskega učenja, bom poskušal potegniti
določene mejnike, s katerimi bi lahko lažje razločili
namene in cilje obeh, oziroma, kje sta si med sabo
različni in kje, če kje, se dopolnjujeta.

S stališča ciljnih skupin je svetovanje v ISIO
svetovalnih središčih namenjeno najširšemu krogu
interesentov, ki se zanimajo predvsem za potrebe
izobraževanja in učenja in posredno tudi za

načrtovanje poklicne kariere. V svetovalna središča prihajajo predvsem
posamezniki, ki iščejo nove izobraževalne možnosti, rešitve težav v zvezi z
učenjem in izobraževanjem, rešitve težav v zvezi s financiranjem
izobraževanja, itd., ne glede na spol, izobrazbo, starost. Gre za posameznike,
ki v veliki večini nimajo fizičnih in odkritih psiholoških težav, temveč se
ukvarjajo z reševanjem konkretnih vprašanj, kako priti do boljše zaposlitve,
kako si pridobiti določena znanja, kako najti pomoč pri učenju, kako reševati
eksistenčne težave v zvezi s financiranjem izobraževanj.

Projekt Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine je precej bolj
specifično zastavljen, saj so kot participanti pri svetovanju opredeljeni tisti, ki
so socialno izključeni, tj. psihično oboleli, fizično nezmožni, zelo socialno
izključene etnične manjšine (v tem primeru Romi), starejši odrasli z dodatnimi
življenjskimi težavami, ki jim onemogočajo normalno participacijo v družbi.

ISIO svetovalna središča se torej ukvarjajo predvsem z reševanjem konkretnih
težav na določenem področju življenja kot je izobrazba in s tem posredno
zaposlitvena konkurenčnost ali osebni interesi v zvezi z učenjem. Posredno se
ISIO dotika tudi drugih aspektov življenja svetovancev, kar potem rezultira v
vključitvi svetovanca v formalno ali neformalno izobraževanje in učenje. Pred
kratkim smo v ISIO svetovalnem središču Murska Sobota izdali tudi zloženko
in spletno stran PoPomoč, s katero ISIO pridobiva na socialni konotaciji.

Modeli svetovanja ranljivim skupinam so bistveno bolj usmerjeni v
poglabljanje o socialni vključenosti predvsem posameznih ranljivih skupin,
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torej o socialnem položaju svetovanca, o njegovem doživljanju lastne situacije
in o tem, kako mu s pomočjo socialne rehabilitacije in psihološke spodbude
izboljšati možnosti za karseda normalno, včasih tudi zgolj malo bolj znosno,
nadaljevanje življenja.

Tisto, kar jima je skupno, je, da je potrebno pri obeh vrstah svetovanj pridobiti
vpogled v osnovno psihološko stanje svetovanca, iskati rešitve, ki bodo
svetovancu najbolj ustrezne, torej namenjene njegovi dobrobiti, predvsem pa
imata obe vrsti svetovanj v najširšem smislu namen pomagati pri doseganju
kakovostnejšega, bolje usposobljenega in bolj funkcionalnega delovanja
posameznika v svojem okolju.

Obe vrsti svetovanja se precej razlikujeta v pristopu do opravljanja dela.
Narava dela ISIO svetovalnih središč je taka, da zahteva splošen in ciljni
promocijski pristop, ker interesenti za svetovanje na področju izobraževanja
na podlagi našega vlaganja naporov v prepoznavnost svetovalnih središč sami
prihajajo na svetovanja na sedež ali dislokacije svetovalnih središč. ISIO se po
drugi strani loteva dostopa do svetovancev tudi samoiniciativno in sicer preko
sodelovanja z različnimi društvi in tako dostopa do njihovih članov in jih
seznanja s svojo dejavnostjo. Pri Razvoju modelov svetovanja za ranljive
skupine pa izvajalci projekta svetovance izključno obiskujejo na domu in jim
poskušajo pomagati na podlagi lastnega, samoiniciativnega pristopa, kar
pomeni tudi, da jih morajo pred obiskom (s pomočjo partnerskih institucij) še
izslediti in se dogovoriti zanj. Za Modele svetovanja za ranljive skupine je tako
pomembno predvsem, da so o tovrstnih storitvah čim bolje informirani
predvsem predstavniki ranljivih skupin in institucije, ki delajo z njimi, za
svetovalna središča pa je pomembno, da so splošno prepoznavna, ker je krog
interesentov za tovrstne storitve bistveno širši in je ključnega pomena, da je v
regiji s temi storitvami seznanjenih čim več ljudi.

Za obe vrsti svetovanj pa neizpodbitno velja, da je potrebno izvajalce
konstantno izobraževati, saj se omenjeni dejavnosti neizogibno srečujeta tudi s
poljem psihologije (pri Modelih tudi defektologije in gerontologije). Še
posebej pri projektu Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine pa je
poznavanje osnov s teh področij nujno, saj izvajalcu lahko bistveno olajšajo
pot do pravilnega prepoznavanja in posledično temu primerno kakovostnega
reševanja najhujših socialnih stisk svetovancev.

Dejan Dravec, univ. dipl. filozof,
svetovalec v ISIO Svetovalnem središču

Ljudska univerza Murska Sobota
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Svetovanje za večanje dostopa informacij ranljivim
skupinam

Modeli svetovanja, ki so nastali v projektu Razvoj
modelov svetovanja za ranljive skupine, so v mnogih
pogledih logična nadgradnja že obstoječih točk
vseživljenjskega učenja (TVŽU), ki delujejo pod
okriljem projekta Center vseživljenjskega učenja
(CVŽU). Ker se modeli posvečajo trem od štirih
ciljnih skupin TVŽU: Romom, starejšim odraslim in
odraslim s posebnimi potrebami, in pa zaradi zelo
podobnih ciljev obeh projektov, je možnosti za
povezovanje med njima veliko. Predvsem bi
povezovanje med projektoma pomenilo, da bi skupaj

dosegli še večje število pripadnikov ranljivih ciljnih skupin. TVŽU jih lahko
dosežejo precejšnje število, vendar ne tistih manj mobilnih in manj
obveščenih, ki jih je še zmeraj veliko. Tem lahko informacije in možnost za
učenje učinkovito nudijo svetovalci, ki jih obiščejo na domu. Zelo verjetno je,
da si bo svetovanec po pozitivni izkušnji učenja na domu zaželel še novih učnih
izzivov in učenja v skupini, da bo lahko znanje delil z drugimi. Takrat ga lahko
svetovalec usmeri na eno od TVŽU, kjer pogosto organizirajo skupinske učne
delavnice po želji udeležencev. Takšno prehajanje slabo mobilnih
predstavnikov ranljivih ciljnih skupin med projektoma bi pomenilo doseganje
še enega bistvenega cilja - širjenje socialne mreže svetovancev in njihovo
vključevanje v družbo. Hkrati lahko z obiski na domovih pripadnikov ciljnih
skupin pridobivam predloge in zamisli za širitev ponudbe TVŽU, ki bodo tako
še bolj prilagojene pogosto specifičnim potrebam ciljnih skupin.

Posebej bi povezava med nastalimi modeli in TVŽU lahko koristila ciljni
skupini Romov. Romi imajo splošno nizek interes in motivacijo za učenje,
hkrati pa so običajno slabo izobraženi, tako starši kot otroci. Svetovalci, ki
Rome obiskujejo na domovih, imajo priložnost, da učijo in za učenje
motivirajo cele družine. Če bi se takšne družine udeležile tudi aktivnosti, ki jih
nudi TVŽU, bi to izboljšalo raven informiranosti in splošne razgledanosti
celotne romske skupnosti, kar bi se gotovo odrazilo tudi pri njihovi uspešnosti
v formalnem izobraževanju.

70 Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Uvajanje modelov svetovanja v prakso



Na tem mestu lahko povlečemo vzporednico tudi z načinom mobilnega
svetovanja na dislociranih enotah svetovalnih središč za odrasle. Tudi mobilno
svetovanje na dislokacijah svetovalnega središča za odrasle je v projektu
CVŽU, podobno kot svetovanje v projektu Modeli svetovanja, namenjeno
ljudem izven centra mesta, pogosto ranljivim ciljnim skupinam (brezposelnim,
starejšim, manj izobraženim, mladim osipnikom). Ključni namen mobilnega
svetovanja je približati informacije o možnostih učenja in izobraževanja
odraslih prebivalcem v njihovem lastnem kraju, in na ta način narediti
informiranje, svetovanje in posledično tudi izobraževanje bolj dostopno vsem,
tudi tistim, ki jih tovrstne aktivnosti sicer ne bi dosegle.

Podobno lahko razmišljamo o svetovanju za specifične ciljne skupine ljudi v
posebnih ustanovah, kot je npr. prestajanje kazni obsojencev v zavodu za
prestajanje zaporne kazni; svetovanje v zaporu prav tako izvajamo v okviru
projekta CVŽU in se zagotovo precej razlikuje od svetovanja strankam na
sedežu svetovalnega središča. Nedvomno ga lahko v prvi vrsti primerjamo z
mobilnim svetovanjem, ki je v največji meri namenjeno spodbujanju za
izobraževanje, motivaciji za učenje, odkrivanju potreb posameznika,
ozaveščanju o pomenu učenja ter seveda iskanju konkretnih možnosti za
posameznika, ki ga imamo pred sabo.

Skupna točka vsem zgoraj imenovanim »mobilnim« načinom svetovanja je
zagotovo spodbujanje ranljivih ciljnih skupin, da razmišljajo o svojih
možnostih učenja, izobraževanja in lastnega razvoja; da naredimo informacije
dostopne vsem ciljnim skupinam ljudi, tudi tistim, ki jih le-te sicer ne bi
dosegle; da odkrivamo potrebe za učenje pri ljudeh in jim posledično
pomagamo pri uvidu, da je izobraževanje lahko tudi način ali vzvod za njihov
osebni razvoj in spremembe na boljše.

Ivan Močnik, univ. dipl. zgodovinar
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
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Posebnosti svetovalnega dela z ranljivimi ciljnimi skupinami

Sodelovanje v projektu Razvoj modelov svetovanja
za ranljive ciljne skupine je bil pravi izziv, poln novih
spoznanj in predvsem srečevanj z zanimivimi
ljudmi. Srečanja s svetovanci so nas svetovalce
obogatila in utrdila zavest o pomenu medsebojnega
povezovanja in pomoči.

Prepričanja o potrebah ranljivih ciljnih skupin so se
na terenu le delno potrdila. V vseh ciljnih skupinah
me je presenetila odprtost svetovancev in njihova
pripravljenost deliti svoje težave in potrebe. Vsaka

od treh ciljnih skupin pa ima še svoje posebnosti:

Pri Romih sem bila pozitivno presenečena nad njihovo željo po doseganju
boljše formalne izobrazbe. Mlajša generacija se vse bolj zaveda pomena
izobraževanja. Primanjkljaj sem opazila pri njihovi vztrajnosti in delovnih
navadah. Želje bi bilo potrebno udejanjiti v realnosti, za kar pa jim je večinoma
zmanjkalo motivacije.

Pri osebah s posebnimi potrebami me je prav tako presenetila želja po
dodatnem neformalnem izobraževanju – v zvezi z računalništvom, Evropsko
unijo, denarjem, vendar v njihovem okolju, torej doma. Za kakršnokoli
institucionalno izobraževanje je motivacija naglo padla oziroma popolnoma
izginila. Vezani so na prevoze svojcev, ki so obremenjeni z drugimi
obveznostmi ali ostareli. Na terenu so me vedno sprejeli z velikim veseljem.
Prav tako je pri njih problem daljša koncentracija.

Med starejšimi odraslimi sem naletela na veliko potrebo po druženju,
družabništvu, pogovoru. Večina starejših ima urejene vse servise, ki jih nudi
sodobna družba – pomoč na domu, prinašanje kosila, obiske patronažne službe
itd. Pogrešajo pa topel človeški stik, nekoga, ki bi preprosto samo sedel z njimi
in se pogovarjal. Zaradi slabše gibljivosti seveda na njihovem domu. Ko smo
svetovalci iskali možnosti za nadaljevanje našega dela s prostovoljci, smo
naleteli na težavo, da jih je pri instituciji, ki se s to pomočjo ukvarja, premalo za
vse.
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Zaradi varstva podatkov smo imeli nekaj težav pri iskanju potencialnih
svetovancev. Strokovne službe, na katere smo se obrnili in bi naj vzpostavile
prvi kontakt, so nas sprejele z nezaupanjem. Najbolj jih je motilo trajanje
projekta. Njihova bojazen je bila upravičena, v tem smislu, da se bodo ljudje
navadili na prihajanje svetovalcev, potem pa jih bomo pustili zopet same.

Ob zaključku projekta menim, da sem svojim svetovancem polepšala nekaj
dni, da so se tudi oni od naše ekipe nekaj naučili, predvsem pa smo vsi skupaj
bogatejši za nova spoznanja in celo prijateljstva. Hvala vsem, ki so nam pri
tem pomagali z nasveti, usmerjanjem, vodenjem in vzpodbujanjem. Tukaj
mislim na vse sodelavce v projektu po celi Sloveniji, še posebej pa ZIK
Črnomelj.

Martina Majerle, univ. dipl. organizatorica
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
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Splošno in izkustveno mnenje o modelih svetovanja

Moje izkušnje sodelovanja in poskusa pomoči pri
izobraževanju in vključevanju v družbo ter delu
odraslih Romov na Kočevskem segajo v leto 2003.

V projektu Modeli svetovanja sem kot vodja
partnerske organizacije Ljudske univerze Kočevje v
funkciji direktorice le-te in strokovnjakinje za delo z
Romi sodelovala od samega začetka. Delo s
poslovodečim partnerjem ZIK Črnomelj v projektu
je bilo zgledno, načrtovano, odprto za pobude ostalih
sodelujočih v projektu, kar je bilo glede na naše

dolgoletno strokovno sodelovanje tudi pričakovano.

Kar zadeva neposredno svetovanje na terenu kot ene izmed glavnih
aktivnostih v projektu, pa se je moje delo v projektu v začetku marca 2011, ko
smo s to aktivnostjo ravno dobro pričenjali, zaradi zamenjave delovnega mesta
(postala sem poklicna podžupanja občine Kočevje) bistveno spremenilo.

Načrtovali smo, da bomo našo ciljno skupino iskali na terenu. Zaradi moje
nove funkcije je postalo ravno nasprotno, Romi so poiskali mene! Pričakujejo,
da bom kot del izvršilne veje oblasti znala poiskati rešitve za njihove probleme.
Težka naloga, kajne? Sploh če pričakujejo, da jo boš uresničil preko noči.

Toda primer vztrajne Romkinje, s katero sem opravila nešteto ur pogovorov,
me je vzpodbudil, da ga opišem kot možnost reševanja problemov Romov, ne
le na Dolenjskem in v Beli krajini, ampak tudi v Prekmurju.

Urejena gospa, Romkinja srednjih let, je ob prvem srečanju povedala, da živi v
nelegaliziranem naselju skupaj z ostalimi Romi, katerih način življenja je
drugačen od njenega. V leseni baraki ima elektriko in vodo, ima zelenjavni in
cvetlični vrt (o čemer sem se ob naslednjih srečanjih tudi sama prepričala),
skrbi za bolnega tasta, ima dva šoloobvezna otroka, ki redno obiskujeta pouk
(potrditev sem dobila tudi v šoli). Kuha, čisti, z lastnimi pridelki prihrani
kakšen evro in želi otrokom in svoji družini ustvariti dostojno življenje, zato
povprašuje o možnostih nastanitve na drugi lokaciji.
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Realizirava razgovor na oddelku za okolje in prostor o možnem nakupu parcel,
saj je gospa s svojimi prihranki pripravljena kupiti parcelo in z lastnim delom
postaviti objekt.

Poučimo jo, da ima občina v proračunski postavki tudi nekaj sredstev,
namenjenih javnemu razpisu za pomoč Romom pri reševanju bivanjskih
razmer, na katerega lahko kandidira, da obstajajo institucije, kot sta Urad za
narodnosti in Zveza Romov Slovenije ter da obstajajo razpisi, na katere lahko
kandidira občina za izgradnjo infrastrukture romskih naselij.

Žal gospa kljub udeležbi na javni dražbi ni bila konkurenčna, saj so ostali
ponudniki ponujali višjo ceno. A njena vztrajnost nima meja: za moža je
napisala prošnjo za razpisano prosto delovno mesto, išče novo parcelo, ki jo bo
možno odkupiti, skratka, želi novo priložnost za svoje otroke in zase.

Žal ji pri tem lahko pomagam le v tolikšni meri in pod takimi pogoji kot ostalim
občanom, s svojim svetovalnim delom pa pomagam ohranjati pogum za
spremembe in potrpežljivost ter jo usmerjati na prave institucije.

Svetovalno delo, opravljeno v projektu Modeli svetovanja, naj ne postane le
poskus pomoči iz osamljenosti, zapuščenosti, brezizhodnosti le zaradi
projekta, naj postane sistemski način urejanja življenjskih situacij najbolj
ranljivih skupin, seveda ob predpostavkah sodelovanja in povezovanja vseh
političnih in strokovnih služb v vseh okoljih.

Lilijana Štefanič, prof.,
podžupanja Občine Kočevje,

zunanja sodelavka LU Kočevje
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Ugotovitve pilotske izvedbe svetovanja ranljivim ciljnim
skupinam

Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine se je
že s prijavo na razpis začel zelo drzno, saj obravnava
celostno podobo človeka v njegovem trojnem
(filozofskem ali antropološkem) bivanju: telesnem,
duševnem in duhovnem. Za slovenski prostor je to
drzen projekt, ki pa je zunaj naših meja popolnoma
običajen in sprejemljiv. V nastajanju posameznega
modela ranljivih skupin se človeka ni obravnavalo
zgolj zunanje (kar vidijo oči ali čutijo ostala naša
čutila), kar lahko privede do nesprejemanja,
diskriminacije ali ranljivosti posameznega dela

populacije v družbi. Model se želi približati človeku tudi v drugih dveh
kategorijah njegovega bivanja, to je najprej duševno odkrivanje, spoznavanje
in sprejemanje; v tretjem delu, ki je prevečkrat zanemarjen, pa razvoj modela
vstopi na človekovo duhovno področje, kjer preko transcendentalnega zajame
celostnega človeka.

V celostnem spoznavanju in dojemanju človeka ter njegovega bivanja je model
posamezne ranljive skupine s svojo drznostjo v praktičnih korakih postavil
smernice za odkrivanje, spremljanje in sprejemanje vsakega posameznika, ki
je v očeh današnje družbe ranljiv, nedostopen, nesprejemljiv, zaostal. Razvoj
modela to stanje presega in posameznika v njegovih kvalitetah predstavi
družbi kot enakovrednega v njegovih sposobnostih in bivanjskih zmožnostih.
S tem pravzaprav nastavi večinskemu družbenemu dojemanju ogledalo
strpnosti, sprejemanja, odkrivanja bogastva ali izpraševanja vesti z
vprašanjem, zakaj ne znamo sprejeti vsakega človeka, vsakega posameznika.
Ko bo to stanje preseženo (ideal, h kateremu težimo), bo tudi model izgubil
svoje poslanstvo, do takrat pa ga je pravzaprav šele začel opravljati in
nastavljati ogledalo vesti sodobnemu človeku in sodobni družbi.

V razvoju modelov za ranljive skupine sem sodeloval in se aktivno vključil v
svetovanje za vse tri ranljive skupine: za Rome, starejše odrasle in odrasle s
posebnimi potrebami.
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Pri delu z Romi sem delal tako z otroki kot z odraslimi. Kot izkušnjo naj
navedem še posebno svetovanje na terenu, ki bi ga marsikdo označil za
neprimernega. To je pogovor na slavjih, ko se zbere večje število Romov ob
praznovanju kakšnega osebnega ali družinskega praznika. Na takšnem slavju
sem kot duhovnik lahko stopil v stik z vsakim Romom in naredil prvi korak k
nadaljnjemu spoznavanju in svetovanju. Tudi takole „mimogrede“ se je naredil
in vzpostavil določen del modela svetovanja.

Pomembno je delo z otroki, preko katerih sem prišel tudi do staršev.
Pomembno mi je bilo odkrivati vrednote romske kulture in na teh vrednotah
graditi in razvijati model svetovanja. Zelo pomembna vrednota je „Romani
chip“ – romski jezik, ki bistveno olajša komunikacijo in poveča odprtost med
sogovornikoma. Druga vrednota sta družina in otrok. Z izrednim
spoštovanjem družinskega življenja, otroka in skrbi za otroka sem se v modelu
svetovanja usmeril k osnovnim civilizacijskim normam, v katerih se usmerja
starše k zdravstvenemu in socialnemu varstvu za otroke, hkrati pa otroke
spodbuja k spoštovanju lastnih vrednot. Tretja vrednota je vera ali velika
odprtost za transcendentno – za Boga. V izkušnji verskega življenja je mogoče
veliko stvari povedati in usmeriti ter razložiti.

Kot posebno skrb zbujajočo ugotovitev naj omenim ranljivo skupino znotraj
ranljive skupine. Romi so že sami po sebi ranljiva skupina kot celota. Prav
znotraj te skupine se pojavlja kategorija ranljive skupine, ki je ne opazimo in je
brez lastne krivde zaznamovana in izločena iz družbenega dogajanja, čeprav bi
si zaslužila enakovredno obravnavo. To so starejši Romi, ki so se pred
upokojitvijo zaposlovali na nižje plačanih delovnih mestih in si prislužili
pokojnino ali pa so se zaradi težkih delovnih nesreč invalidsko upokojili. Prav
ti velikokrat živijo na robu preživetja z nizko pokojnino, družba pa jih izloča iz
rednega skrbstva. Sam sem se srečal z nekaj takšnimi starejšimi, ki so po
krivici dvakrat odrinjeni na rob družbe: primer starejše Romkinje Marjete, ki je
zelo osamljena in vesela vsakega pogovora, ali starejših upokojencev, ki
dobivajo majhno pokojnino, s katero se komaj preživljajo, pa jih imajo za
Rome in jim ne pomagajo ter jih ne vključujejo v civilnodružbene organizacije.

Pri obiskih ranljive skupine starejših odraslih je bilo glavno delo pogovor, saj
sem ugotovil, da so zelo osamljeni. Obisk duhovnika je bil velik korak naprej,
saj so podoživeli svojo vključenost v družbo in se zopet počutili informirane,
koristne in blizu dogajanja. Enako velja za obisk v domu starejših občanov.
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Z osebami s posebnimi potrebami imam najmanj izkušenj, kljub temu, da sem
tudi tukaj imel stik in vzpostavil svetovalni model. Pomembno se mi zdi
zanimanje za te osebe, sprejemanje takšnih, kot so, in še bolj pripravljati in
spreminjati okolico, da jih sprejema. Stiki s temi ljudmi so bili velikokrat tudi
na cesti, priložnostno, ko je prišlo do sproščenega pogovora in je ob tem zraslo
tudi lepo prijateljstvo, saj določeni opravljajo vsak dan isto pot, kar sem
izkoristil za večkraten kratek pogovor. Pomembno za model je izkoristiti vsak
trenutek in vsako srečanje, saj nismo prostovoljci zgolj določene ure, ampak je
prostovoljstvo način življenja, ki zbližuje vse ljudi.

Model je zgrajen na dveh skupinah ljudi, ki ga oblikujejo: strokovnjaki, ki so
strokovno usposobljeni za posamezno področje, in prostovoljci, ki izvajajo
posamezne korake modela. Uspešnost modela si ni mogoče zamisliti brez enih
ali drugih. Vsi morajo med seboj tesno sodelovati in na poseben način biti
popolnoma enakopravni med seboj. V praktičnem delu z ranljivimi skupinami
se je to pokazalo ravno v tem, da se neka strokovna teorija lahko v praksi izkaže
za popolnoma neuporabno, hkrati pa je strokovno znanje temelj skrbnega
medsebojnega sodelovanja.

V razvoju modelov je zato potrebno nenehno sodelovanje, pogovor in skupno
delo tako prostovoljcev kot strokovnjakov. Eni in drugi so v modelu dolžni
prisluhniti različnim rešitvam teorije in prakse in iskati skupne točke, ki bodo
vodile v napredek in razvoj modela.

V stiku s človekom posamezne ranljive skupine so prostovoljci tisti, ki se
najbolj približajo posamezniku. Stik z ranljivimi skupinami je zelo zahteven,
zato je potrebno imeti nekaj predznanja. To znanje je potrebno združiti z veliko
mero človeškega občutka za ranljive skupine, ki bistveno pripomore k
osebnemu stiku s temi skupinami. Ravno na tem področju je zato pomembna
pripadnost in želja za delo s posamezno ranljivo skupino, kjer se srečata človek
s človekom ali srce s srcem, ne glede na zahtevnost. V tem smislu je potrebno v
model vključiti več vrst izobraževanja, kar bo prostovoljce pripravilo na delo z
ranljivimi skupinami.

78 Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Uvajanje modelov svetovanja v prakso



Težava, na katero lahko naletimo pri delu z ranljivimi skupinami, je zgolj
poklicno delo brez pravega čuta za sočloveka. Takšen človek lahko naredi
veliko škode in postavi še večji zid zavračanja med družbo in ranljivo skupino,
s tem pa na dolgi rok onemogoči celo strokovne službe, da bi se približale
ranljivim skupinam in opravile svoje delo. Zato je v modelu svetovanja
potrebno izobraževanje prostovoljcev in nenehen strokoven nadzor z osebnimi
in skupnimi pogovori med prostovoljci samimi in strokovnimi delavci.

Namen strokovnega delavca je spremljati in poučevati prostovoljce pri
njihovem delu in strokovno spremljanje le-teh. Svetovanje in spremljanje, ki
ga opravlja strokovni delavec, naj bi bilo zelo prilagodljivo glede na
posamezno ranljivo skupino, tako na področju strokovnega dela, kot v
povezavi s strokovnimi službami. Glede na to, da model zajema več ranljivih
skupin, se mi zdi pomembno, da posamezni strokovni delavec ali skupina le-
teh dela samo z eno ranljivo skupino, ne z dvema ali več. Mnenje, da vsi vse
znamo in je eden dovolj za vse ranljive skupine, lahko v primeru razvoja
modelov naredi veliko škode, prenaša določene nezdružljive okvirje iz enega
modela v drug model in nenazadnje je pri takšnem delu vprašljiva tudi
kakovost svetovalnega dela.

Peter Kokotec, specialist pastoralne teologije,
župnik v Črnomlju,

koordinator za romsko pastoralo v Cerkvi na Slovenskem
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IZKUŠNJE IN UGOTOVITVE PRI SVETOVALNEM
DELU Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI

Odnos svetovalca z družino svetovanca

Druženje s posamezniki iz ranljive skupine odrasli s
posebnimi potrebami je druženje posebne vrste. Ob
naših druženjih se nisem ukvarjala s stopnjo njihove
motnje v duševnem razvoju, ker jih jemljem takšne,
kot so vsi ostali posamezniki družbe, ki nas obdaja, in
iz preteklih izkušenj mi je že znano, da mora težave in
ovire, ki krojijo njihov vsakdanjik, premagati okolica,
saj so jih oni sami premagali že davno.

Spoznavni stik je bil zelo prijeten. Brez vljudnostnih
fraz in raziskovanja družinskih korenin; sem, kot me

vidiš tu in zdaj. Nevidne vezi naklonjenosti so začele rasti že ob prvem
srečanju. Deležna sem spoznavanja vsega, kar sestavlja njihov vsakdanji
življenjski prostor: osebe, živali, rastline, sosedi.

Jaz, novinec, sem deležna počasnega spoznavanja: brez plohe vprašanj, vendar
z veliko mero opazovanja in tihega poslušanja, ko odprem usta. Ko se že pojavi
vprašanje zame, je kratko, jasno, brez ovinkov. Vem, da mora biti takšen tudi
moj odgovor. Poskušam se vključiti v njihove miselne igre, pomagam pri
vsakdanjih dejavnostih, povabim na sprehod in kavo, sodelujem pri telesnih
aktivnostih.

Iz pogovorov vidim, da bom najprej morala pridobiti njihovo zaupanje sama,
če jih želim popeljati v širše okolje. Globoko nezaupanje do »zunanjega«
sveta, ki ga odkrito izražajo, je kljub mojim vzpodbudnim besedam zelo
močno. Moji predlogi, da bi se oddaljili od domačega hišnega praga ali
poznanih mest, naletijo najprej na gluha ušesa. Novosti morajo v njihovo
življenje priti večkrat napovedano in predvsem počasi. Izstopajo tudi močne
družinske vezi. Beseda, izrečena iz ust starša, je skorajda sveta. In vsaka
sprememba v življenju posameznika s posebnimi potrebami je zelo tesno
povezana z družino, kakor jo slednja sprejme.
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Spoznam tako pozitivni kot tudi negativni odnos samih staršev do sprememb,
ki bi njihovemu otroku, že davno odrasli osebi, pomagale pri oblikovanju
njegove samostojnosti in lažjem vključevanju v »zunanje« okolje. Vendar so
nekateri vzorci in stari strahovi včasih pregloboko zasidrani, da bi jih lahko
spremenili v kratkem času .

Kljub omejenemu številu svetovalnih ur lahko z gotovostjo rečem, da bi si
najbrž prav vsak svetovanec želel, da bi projekt trajal in trajal.

Druženja, ki so se začela v okviru projekta, se kljub zaključku projekta ne bodo
končala. Osebni namen, da bi tudi osebe s posebnimi potrebami vključili v
aktivnosti, ki niso namenjene izključno njim, bom ohranila še naprej, saj smo
ljudje, ne glede na lastne posebne potrebe, vsi del okolja, v katerem živimo.

Občutek, ki bi ga morali biti deležni ne le posamezniki s posebnimi potrebami,
temveč širše, tudi njihove družine, da imajo enake pravice tvoriti del družbe
kot »normalni«, je tisto, kar bo vzpodbudilo njihovo vključevanje in odgnalo
strah ter nenazadnje tudi sram pred kritičnimi očmi bližnjega okolja.

Barbara Mavrin, univ. dipl. nemcistka,
organizatorica izobraževanja

LU Kočevje
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Povezovalna vloga svetovalca osebam s posebnimi potrebami

Na pobudo RIC-a Novo mesto sem se vključila kot
prostovoljka v program Model svetovanja za ranljive
skupine. Na prvih srečanjih smo z nosilci programa
šli skozi program in usklajevali predvsem vsebine, ki
so se nanašale na dejavnost posameznih društev
(Šent, Ozara, Sožitje) in razliko med pojmoma
duševna bolezen in duševna prizadetost. Udeležila
sem se tudi dveh seminarjev in v njih tudi aktivno
sodelovala, saj delam z osebami z motnjami v
duševnem razvoju že 18 let kot prostovoljka Sožitja
in Varstveno-delovnega centra v Novem mestu (v
nadaljevanju VDC).

Obiskovala sem družine, katerih že odrasle osebe niso vključene nikamor v
varstvo in delo, in nekaj oseb, ki so vključene v VDC, pa imajo doma posebne
situacije. Vse družine sem že poznala in oni mene preko mojega
prostovoljnega dela v Sožitju, zato je bila večina srečanj prisrčnih – razveselili
smo se drug drugega. Nekaj srečanj pa je bilo manj veselih (zaradi bolezni,
smrti matere, materialnih stisk). Več družin sem obiskala po dvakrat ali
večkrat, da sem jih ustrezno usmerila pri reševanju nastalih težav in se pri tem
povezovala s Centrom za socialno delo, VDC-jem, patronažno službo,
Sožitjem. Ugotavljala sem, koliko jim pomenijo pogovor, nasvet ob stiski,
pomoč (nekaterim sem po dogovoru odnesla tudi oblačila, katera so mi podarili
prijatelji, namensko za te družine).

Obiskala sem tudi družino, v kateri je življenje prizadetega sina Štefana dva
meseca viselo na nitki (po prašičji gripi). Vedela sem, da ima Štefan najrajši
čokolado, saj mi je njegova mama že pred leti pripovedovala anekdoto o tem.
Štefan je vsepovsod po kuhinji iskal čokolado. Rekla mu je, naj ne išče
čokolade, ker je nima. On pa ji je odgovoril: »Vem, da je nimaš, ampak mi jo
vseeno daj.« Ko sem šla prvič na obisk k Štefanu, po prihodu iz bolnišnice, sem
mu izročila večjo lešnikovo čokolado. Mama je takoj rekla, da Štefan ne sme
jesti čokolade, da se ne bi zredil. Rekel ji je: »Mama, daj mi samo en košček!«
Odgovorila mu je, da mu da en košček za takoj in enega za popoldne, ostalo
čokolado pa bo dala Ani nazaj. Štefan pa je izstrelil kot iz topa: »Ne, mama,
tega pa ne dovolim, saj jo jeAna prinesla meni in je sedaj moja, ne njena.«
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Vsi trije smo se ob tem nasmejali. Kdaj in kako je pojedel čokolado, ne vem, se
pa večkrat spomnim na ta dogodek in se v sebi nasmejim Štefanovi
iznajdljivosti – kako se je znal postaviti zase.

Taki neposredni pogovori so pogosti – so kot biseri – saj so osebe z motnjami v
duševnem razvoju zelo neposredne, polne pozitivne energije in povedo, kar
dejansko mislijo. Pogosto pravim, da imajo dušo na dlani. Naj prispevek
zaključim z mislijo, da sem vesela, da sem lahko sodelovala v projektu, saj mi
je večina obiskov obogatila moj vsakdan. Želim pa si, da projekt ne bi obležal
kje v kakšnem predalu, pač pa da bi z obiski družin nadaljevali tudi v bodoče.

Ana Bevc, svetovalka prostovoljka
RIC Novo mesto

Pomembno vlogo pri uvajanju modelov svetovanja v prakso so imeli svetovalci prostovoljci,
Novo mesto, julij 2011
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Svetovanje za samostojnost

Bil je lep avgustovski dan, ko sem se odpravila v
ordinacijo dr. Lidije Odorčič na redni pregled zaradi
alergije. Na poti slučajno srečam že skoraj pozabljeno
sosedo iz otroštva, ki živi v vasici pri Kočevju. V
mladosti sva se skupaj družili in igrali. Pogovarjala se
je z gospodom, ki se je premikal s pomočjo hodulje in
mi je na prvi pogled dajal vtis zelo nemočne osebe,
vendar pa bistrega pogleda in premišljenih besed,
nasmejan in poln energije ter optimizma. Vprašal me
je, če bi ga lahko obiskala, ker potrebuje pomoč osebe,
ki bi skrbela zanj in njegova dva odrasla sinova, osebi

s posebnimi potrebami. Naslednji dan sem se odpravila na dogovorjeni naslov.
Zagledam jih, kako sedijo pred hišo in me čakajo.

Spoznamo se, potem pa me oče seznani z njihovim vsakdanjikom. Živijo sami,
žena oziroma mati je umrla pred tremi leti in tako so ostali prepuščeni sami
sebi. Dogovoriva se, da jim z naslednjim tednom začnem pomagati pri čiščenju
bivalnih prostorov in po dveh mesecih trdega dela hiša deluje sveže in čisto.

Potem začnem z aktivnim delom s sinovoma. Po dve uri na dan z delom in
učenjem preprostih gospodinjskih opravil: pometati, brisati prah, pospravljati
postelje, pomiti posodo. Vzpodbujam ju k samostojnosti, spremljata me pri
nakupovanju živil, spoznavanju vrednosti denarja in čez čas se odpravita po
manjših nakupih že sama. Pomoč, vzpodbudo in učenje potrebujeta tudi pri
skrbi za osebno higieno (kopanje, britje, umivanje zob).

V tem času sem zelo dobro spoznala ne samo njuno vedenje, temveč tudi njune
notranje želje in potrebe, občutila, kaj ju veseli, kaj vzbuja strahove in
povzroča težave. Kot posebno željo sta na primer izrazila obisk banke, da bi
lahko sama dvignila svoj denar. Seveda sem jima z veseljem pomagala pri tem
in dogodek je še tedne kasneje ostal velika tema naših pogovorov. Zaupala sta
mi, da še nikoli prej nista občutila takšne samostojnosti.

Odkrito lahko povem, da mi je bilo včasih izredno težko, zlasti ob njunih
spominih na preminulo mamo. V takih trenutkih sem jima predstavljala edino
oporo, da izlijeta svojo žalost.
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Poudariti moram, da sta oba sinova izredno nadarjena glasbenika samouka.
Kaj jima pomeni igranje na harmoniko, bi težko opisala z besedami. Odzoveta
se vsakemu povabilu za nastop, kjer lahko pokažeta, kaj znata. Ne morete si
predstavljati, kako jima žarijo oči, ko ju spremljam na nastop. In ta pogled
iskrene hvaležnosti odnese vse moje skrbi in slabo voljo, ki jo včasih nevede
povzročita.

Če bi ponovila to izkušnjo? Moj odgovor je brez pomislekov pritrdilen.
Vsakomur, ki ima možnost pomagati ljudem s posebnimi potrebami,
nemočnim, slabotnim ali ranjenim ljudem, iskreno predlagam, da jim ponudi
svojo roko.

V tem času, ki ga preživim z njima, ugotavljam, da živijo ljudje s posebnimi
potrebami v neke vrste izolaciji. Družijo se v večini samo s sebi podobnimi,
tako da so precej odrinjeni od dogodkov, ljudi, od »realnega« življenja.

Bilo bi lepo in zaželeno, če bi bilo vsaj v lokalnem okolju več aktivnosti, v
katere bi se lahko vključevale tudi osebe s posebnimi potrebami.

Dejstvo je, da ne potrebujejo vreče
denarja, kupa bonbonov in daril, ker
jim to ne pomeni toliko kot nam,
»normalnim« ljudem. Več oziroma
vse jim pomenijo nasmeh, iskrene
besede, stisk rok ali prijazen pozdrav.
Vse to nas nič ne stane, morda le to,
da sestopimo z ustaljenega tira
življenja in ugotovimo, da je
življenje nekaj več kot le lep avto,
hiša in kup oblek. In če bomo to
dojeli, bo tudi naše sobivanje na tem
planetu, ki ni rezervirano samo za
nas, »normalne« ljudi, lepše in bolj
umirjeno.

Senada Avdić,
svetovalka prostovoljka,

LU Kočevje

Izdelek svetovanke s posebnimi potrebami,
nastal med svetovanjem, Maribor, marec 2011
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IZKUŠNJE  IN UGOTOVITVE PRI SVETOVALNEM
DELU Z ROMI

Romi in njihove težave

Ob vključitvi v projekt sem pomislil, da bo to prava
priložnost za bolj učinkovito svetovanje v družinskih
zadevah pri Romih.

In res so bili skozi idejo tega projekta moji kontakti z
romskimi družinami v tem obdobju drugače
naravnani, ne torej samo z versko vsebino, ampak
tudi k vsakdanjiku posameznika, ki je del te družbe. V
tem smislu sem v tem obdobju dojel, kakšen problem
je socialni status teh družin v družbi, v kateri živimo.
Večina Romov, ki so v Mariboru, je islamske

veroizpovedi in je po poreklu s Kosova.

V Maribor so prihajali od šestdesetih let 20. st. naprej in so se večinoma
zaposlovali v velikih tovarnah, kot so TAM, Elektrokovina, Boris Kidrič. Po
prihodu v Maribor so obdržali svojo kulturo, tradicijo na individualni ravni,
katera je najbolj izstopala pri običajih, kot so rojstvo otroka, cirkumcizija
moškega otroka, poroka in pogrebi. Obdržali so tudi svoje oblačilne navade,
zlasti ženske – v pisanih oblačilih, ki so del njihovega modnega sloga.

Njihova značilnost je tudi, da v zakon vstopajo zelo mladi in da pri tem
mladoporočenci nimajo prve besede do izbora svojega partnerja. Poroke so v
glavnem sklenjene (dogovorjene) med starši mladoporočencev. V določenih
družinah se dogaja tudi to, da se pri sklenitvi poroke izkaže denarno zagotovilo
za nevesto, katero temelji na predpisih poroke v islamu, da ima vsaka nevesta,
ki vstopa v zakon, pravico do moževega premoženja - kot zagotovilo v
primeru, da pride do ločitve.

Ugotavljam, da se to žal napačno razume in da ni v skladu z islamskimi
predpisi v takšnih primerih. Družina je strogo patriarhalno organizirana: oče
ima glavno besedo, nato mati in zatem starejši člani družine. Število otrok se
nikoli ne načrtuje, zato so te družine večkrat veččlanske.
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Večina Romov v Mariboru je sprejela državljanstvo Republike Slovenije.
Velik del ima svoja lastna stanovanja, Slovenijo doživljajo kot svojo domovino
in njihova prihodnost se veže na ta del sveta in standarde življenjskih navad v
družbi, v kateri živijo.

V zadnjem desetletju, v iskanju nacionalne identitete vseh meščanov, se Romi
nekako niso počutili sprejeti v to družbo. Pripadniki večinskega prebivalstva
so se izogibali četrti, kjer so večinoma živele romske družine, čemur so
verjetno botrovale socialne razmere v družbi.

Podjetja, v katerih so bili Romi zaposleni, so večinoma propadla in njihov
materialni izvir življenja sta postali socialna pomoč in mala trgovina za
majhen zaslužek, kar je bistveno vplivalo na standard življenja teh velikih
družin.

Takšno materialno stanje v družinah je zelo vplivalo na izobrazbo njihovih
otrok. Večina jih ne konča srednje šole, le redki so, ki začnejo študij ali ga celo
končajo. Seveda pa je zaposlovanje Romov posebno vprašanje, zlasti v
določene službe.

Slučaj Strojanovih v Sloveniji je po mojem mnenju dodatno animiral državne
službe, da so se začele ukvarjati s težavami teh ljudi, kar je dalo priložnost za
organiziranje in aktivnost skozi kulturna društva Romov s ciljem integracije v
sodobno družbo, kar je zelo pozitivno.

Menim, da bodo takšni projekti, kot so Modeli svetovanja za ranljive skupine
in drugi, bistveno prispevali k večji izobraženosti Romov, kar je osnovni pogoj
za integracijo v družbo.

Ibrahim Malanović, imam,
duhovnik islamske skupnosti v Mariboru,

podpredsednik islamske skupnosti v Republiki Sloveniji
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Svetovalci so se potrudili s svetovanjem zajeti čim več romskih naselij,
Beltinci v Prekmurju, junij 2011

Svetovanje v romskih naseljih je namenjeno celim družinam, Dobravice v
Beli krajini, junij 2011
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Romska duša in življenjski slog romske populacije

Zaradi zgodovinske usode in drugih okoliščin so med
Romi v Sloveniji velike razlike, ki temeljijo na
tradiciji, specifičnem načinu življenja, pa tudi stopnji
civilizacije in integriranosti v okolje. Gre za etnično
skupino brez ali z nizko izobrazbo, ki je večinoma
nezaposlena in se sooča z velikimi težavami na
področju bivanjskih, stanovanjskih in zdravstvenih
razmer.

Romska populacija sodi med socialno ogrožene
skupine prebivalstva oziroma skupine s povečanim

tveganjem za zdravje. Bivanje v neustreznih življenjskih razmerah, mnogokrat
celo brez osnovnih življenjskih pogojev, s čimer sta povezani neustrezna
higiena in slaba prehrana, so dejavniki, ki neposredno povzročajo visoko
stopnjo zdravstvene ogroženosti. Nizka izobrazbena raven, nizka stopnja
zaposlenosti, družbena in prostorska osamitev so razlogi za zdravstveno
neinformiranost in neosveščenost, kar se odraža v odsotnosti preventivnih
oblik zdravstvenega varstva. Hkrati pa imata pomemben vpliv na zdravstveno
stanje Romov njihova kultura in tradicija, ki se odražata v odnosu do zdravja,
bolezni, pa tudi v odnosu do koriščenja storitev zdravstvenih služb. Zaradi
kompleksnosti in medsebojne odvisnosti dejavnikov, ki pogojujejo tudi slabo
zdravstveno stanje, je potreben celovit pristop k urejanju vseh področij
romskega življenja hkrati.

Na območju večjih središč, predvsem Ljubljane in Maribora, živijo Romi kot
priseljenci, ki so se v zadnjih dveh desetletjih preselili iz nekdanjih
jugoslovanskih republik. V vedenjskem slogu romske populacije je prisoten
pogost pojav nepravilnega prehranjevanja (premajhno število obrokov,
premalo zelenjave in sadja, pražene jedi, aromatizirane pijače, energetski
presežek). Pogosta je tudi prisotnost čezmerne telesne teže in debelosti. K
čezmerni telesni teži in debelosti prispevajo nezadostna telesna dejavnost in
drugi dejavniki nezdravega življenjskega sloga, kot so kajenje (predvsem v
bivalnih prostorih, zaradi česar so cigaretnemu dimu izpostavljeni tudi člani
družine), stres, uživanje alkohola.
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Pristop do zdravstvenih storitev je za Rome velikokrat nesprejemljiv (čakalna
doba, zdravstvena izkaznica). To je eno izmed pomembnih dejstev pri težnji po
izboljšanju kvalitete zdravljenja pri Romih. Zelo pomembno je ustvariti
razumevanje zdravstva kot celote (tudi s preventivnimi pristopi, z
informiranjem o zdravstvenih storitvah, pravicah in dolžnostih ter s
približevanjem zdravstva Romom).

Zastavlja se vprašanje, zakaj zaposlovati tujce in ne Romov. Odgovor je
najverjetneje treba še vedno iskati v prikritih oblikah segregacije s strani
delodajalcev, na drugi strani pa je še vedno aktualno vprašanje motiviranosti
Romov za zaposlitev.

Šola je vse bolj nujen in hkrati nezadosten pogoj za zaposlitev in doseganje
ustreznih družbenih položajev. Izobrazba je pogoj, da se posameznik vključi v
družbo, da lahko odgovorno sprejema pravice in dolžnosti.

Želim, da bi Rominji Zada in Luljete uspeli; njuna želja je postati čistilki, se
zaposliti in skrbeti za svoji družini, izboljšati svoje zdravstveno stanje oziroma
zdravstveno stanje članov svojih družin. Iz njunih dejanj in razmišljanj, kot
sem jih spoznala pri delu na terenu, sklepam, da sta na pravi poti, in verjamem,
da jima bo uspelo.

Dragica Mikola, svetovalka prostovoljka
AZ - LU Maribor
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Z motivacijo za izobraževanje do boljše socializacije

Sodelovanje v projektu Razvoj modelov svetovanja
za ranljive skupine sem sprejela na osnovi sedanjih
izkušenj v izobraževanju odraslih, natančneje – pri
aktivnem delu s posebno etnično ciljno skupino
Romov, s katero se na Ljudski univerzi Kočevje, kjer
sem zaposlena, ukvarjam že kar nekaj let. Potreba po
izvajanju tovrstnega svetovanja na terenu, v romskih
skupnostih, je precejšnja. Dosedanje izkušnje in
praksa so pokazale, da so Romi posebna avtohtona
skupina ljudi, s svojo kulturo in posebnim načinom
razmišljanja, pri katerih potrebuje "navaden" človek,

predvsem iz vrst izobraževanja, veliko časa, še posebej pa potrpljenja.

Sama sem bila v okviru projekta odgovorna za svetovanje mlajšim odraslim
Romom, ki so prekinili svoje osnovno izobraževanje ali pa v šolo nikoli niso
hodili. Ob terenskem obisku sem ugotovila, da bi svoj statusni položaj lahko
izboljšali, če bi začeli »misliti« drugače. Kljub velikim prizadevanjem pri
razlagi, da je osnovna izobrazba pravica vsakega otroka in nujna za socialni
razvoj človeka, le-to večina mojih svetovancev Romov dojema drugače.

Izobrazba, razgledanost in zaposlitev jim ne pomenijo veliko, veliko več jim
pomenijo družina, vera in denar. Kljub velikemu pomenu družine pa za svoje
otroke ne poskrbijo dovolj dobro. Otroci so večinoma brez osnovne izobrazbe,
ne obiskujejo vrtca, osnovnih šol, živijo v brezdelju.

Ugotovila sem, da se poseben način življenja Romov prenaša iz generacije v
generacijo. V romskih naseljih v okolici Kočevja je veliko mladih odraslih, ki
šole niso nikoli obiskovali, so funkcionalno nepismeni, kakor so bili že njihovi
starši. S svetovanjem sem morda nekatere le motivirala, da bi jeseni prestopili
prag izobraževanja odraslih in se vključili v program opismenjevanja, ki jim
lahko izboljša njihovo življenje. Projekt je pilotni, morda bi bile potrebne še
dodatne motivacije pri Romih za boljšo socializacijo.
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Osebne izkušnje svetovanja so bile prijetnejše, kot sem sprva pričakovala.
Lahko rečem, da sem se v romsko naselje odpravila s pomisleki, vendar so me
skoraj vsi svetovanci lepo sprejeli. Spoznala sem, da so Romi nezaupljivi do
neznanih ljudi, vendar menim, da lahko z večkratnimi obiski in
izpostavljanjem dobrih lastnosti izobraževanja le dosežem, da se morda
nepismeni le vključijo v izobraževanje, vsi tisti, ki so redno osnovnošolsko
izobraževanje prekinili, pa bi ga nadaljevali.

Drugačen pristop svetovanja je vsekakor prednost pri vzpostavitvi kontakta z
romskimi družinami. Pri motiviranju za izobraževanje, boljšo socializacijo in
spreminjanju romske miselnosti pa bo potrebno vložiti še mnogo energije in
potrpežljivosti.

Maja Rupnik, univ. dipl. komunikologinja,
v. d. direktorice LU Kočevje

Romi so potrebovali svetovanje o
možnostih legalizacije gradnje,
Brezje pri Novem mestu, julij 2011
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Izkušnja romske prostovoljke pri svetovanju Romom

V projekt Razvoj modelov svetovanja za ranljive
skupine sem se vključila kot romska prostovoljka. Ta
projekt mi je predstavljal velik izziv, saj sem v njem
videla možnost izboljšanja romske problematike.

V meni so Romi velikokrat videli zaupnico in osebo,
na katero se lahko obrnejo, kadar so v stiski.
Romščina mi je omogočila, da sem z njimi
vzpostavila dober začetni odnos in sproščeno
komunikacijo. Obiskovala sem družine, za katere
sem vedela, da so potrebne pomoči.

Svetovala sem jim predvsem o pomenu izobrazbe pri vseh generacijah, pri
urejanju njihovih bivališč in okolice ter o pomenu higiene in zdravega
življenjskega sloga.

Skozi svoje svetovalno delo sem opazila, da veliko romskih družin še vedno
živi v zelo slabih bivalnih razmerah. Moram priznati, da se je romska
problematika v zadnjih letih izboljšala, hkrati pa upam, da izboljšave in
napredek še niso končani. Veliko Romov je še vedno neinformiranih in nimajo
pozitivnega odnosa do različnih inštitucij.

Večina romske populacije potrebuje dodatno svetovanje. Želim si, da bi bilo še
več takšnih projektov, saj bi se z veseljem vključila vanje in nudila pomoč
vsem tistim, ki jo potrebujejo.

Milena Tudija, svetovalka prostovoljka

RIC Novo mesto
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Premislek o izvedbi modela svetovanja za Rome

V projekt Razvoj modelov svetovanja za ranljive
skupine – Model svetovanja za Rome – sem se kot
starejši prostovoljec vključil predvsem z namenom
svetovati o pomenu izobrazbe in znanja
posameznika za izboljšanje kakovosti njegovega
življenja ter izboljšanje položaja celotne romske
skupnosti.

Po začetni nezaupljivosti sem z vsemi svetovanci
vzpostavil dober odnos, z dobro obojestransko
komunikacijo pa smo prišli do ugotovitve, da je eden

od pomembnejših vzrokov (ne pa edini) za njihov slab socialni in družbeni
položaj neizobraženost in pomanjkanje znanja.

Ugotovili smo tudi, da je za lastno izobrazbo in znanje v prvi vrsti odgovoren
vsak sam, vsak, ki ima otroke, pa je odgovoren tudi za njihovo izobraževanje,
zato jim mora zagotoviti pogoje in jih spodbujati, da dosežejo čim višjo stopnjo
izobrazbe.

Svetovancem sem predstavil možnosti in ustanove za izobraževanje in
usposabljanje in več kot polovica je izrazila željo, da se vključi v eno od oblik
izobraževanja oz. usposabljanja.

Drago Domjan, svetovalec prostovoljec
LU Murska Sobota
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Svetovanje za izboljšanje življenjskega položaja Romov

Do sedaj sem svoje delo opravljal v romskem naselju
v Črnomlju ter pri zakoncih z Dolenjske. Delo z Romi
me je zelo obogatilo in mi odprlo drugačen pogled na
življenje. Zanimivo je tudi to, da je njihova reakcija na
določeno stisko zelo primerljiva z reakcijami
pripadnikov večinskega prebivalstva. Ker sem
obiskoval vse družine v naselju, sem uspel dobiti
dokaj celovito sliko problemov ter izzivov, s katerimi
se soočajo. Med njimi so objektivni in seveda tudi
povsem subjektivni. V tem prispevku bi jih rad nekaj
navedel.

Romsko naselje v Črnomlju je sestavljeno iz zidanih stavb, ki niso komunalno
opremljene in skoraj nobena nima kopalnice. V teh pogojih je zelo težko
vzdrževati osebno higieno. Posledično so, navkljub mnogemu trudu mater,
romski otroci še vedno higiensko slabše urejeni kot njihovi sošolci ali prijatelji,
pripadniki večinskega prebivalstva. Zaradi tega so mnogokrat tarča
posmehovanja in zaničevanja. Zaradi značilnega načina življenja in
razmišljanja romski otroci največkrat neradi hodijo v šolo. Ko postanejo tarča
dodatnih posmehovanj, pa jim še to malo volje do izobraževanja usahne. Drugi
problem, ki je vezan na čistost, je blatna pot od njihovega bivališča do
avtobusnega postajališča. Tudi če gredo otroci kolikor toliko čisti od doma in
če je zunaj mokro (dež ali sneg), se že med blatno potjo umažejo in tako blatni
pridejo tudi v šolo. Seveda so že v tem trenutku drugačni in to v negativnem
smislu, kar otroci zelo hitro zaznajo.

V tem naselju se Romi srečujejo tudi z izzivi, ki bi se jih po mojem mnenju dalo
rešiti. Mnogi bi si želeli zgraditi kopalnico ali dozidati še kakšen prostor.
Nekateri bi si želeli kupiti gradbeni material na obroke, čeprav bi to pomenilo,
da bi obremenili svoj osebni račun, na katerega dobivajo socialno pomoč. Ker
redno dobivajo socialne transferje, mislim, da bi jim pri tem lahko ugodili. Če
bi lahko preživeli brez dela socialne pomoči, s katerim bi odplačevali material,
potem bi tudi lahko enak znesek mesečno privarčevali in bi naposled le kupili
material za izgradnjo kopalnice ali dodatnega prostora.
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V tem delu jim s svetovanjem želim pomagati k drugačnem načinu
razmišljanja in jih spodbuditi k samoiniciativnemu varčevanju, ki lahko njim
in njihovim otrokom omogoči boljši jutri. Pri tem opažam, da se spremembe
naučenega mišljenja zelo počasi uresničujejo. Vendar se z vztrajnim delom
marsikaj doseže.

Pri delu s starejšima zakoncema naletim na mnogo večje ovire. Pri paru je
bolezen že zelo posegla v dinamiko življenja in razmišljanja. Zelo ju pesti tudi
finančna situacija, saj morata preživeti mesec s samo eno najnižjo pokojnino.
Ob položnicah imata tudi stroške z zdravili, kremami in podobnim. Ker sta
kronična bolnika, se večkrat zgodi, da nujno potrebujeta zdravniško pomoč.
Ker ne živita v mestu, potrebujeta osebno prevozno sredstvo. Ob dohodku, ki
ga prejemata, si novejšega vozila ne moreta privoščiti, staro pa je velikokrat
potrebno dodatnih popravil. Za vse to pa je dohodek premajhen. Pri pogovoru
sicer sodelujeta, vendar jima kultura revščine in negativizma velikokrat
onemogoča nadaljnje korake k rešitvi.

Stiska, ki jo doživljajo Romi in tudi zakonca z Dolenjske, me spodbudi k
resnemu razmišljanju, saj bi se lahko tudi sam znašel v podobni situaciji.
Modro bi bilo ponovno razmisliti o načinu podeljevanja socialne pomoči in o
učenju otrok o osebni odgovornosti za nadaljnje življenje.

Anton Mrvič, univ. dipl. teolog,
pastor evangelijske cerkve v Kočevju
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IZKUŠNJE IN UGOTOVITVE PRI SVETOVALNEM DELU
S STAREJŠIMI ODRASLIMI

Svetovanje starejšim – pomoč na poti iz stiske

S starejšimi odraslimi se dnevno srečujem v okviru
projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjske,
pri katerem skrbim za dislokaciji svetovalnega
središča Novo mesto, Kočevje in Ribnico, in na
točkah vseživljenjskega učenja. Starejši odrasli
prihajajo v svetovalno središče po najrazličnejše
informacije, ki izhajajo iz njihove potrebe po
druženju in pridobivanju znanj, za katere niso imeli
časa oz. volje, ko so bili še aktivni.

Največ povprašujejo po računalniški pismenosti in
vključevanju v Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Radi pa se srečujejo tudi
na njihovi točki vseživljenjskega učenja, kjer imajo možnost individualnega
učenja računalništva, in sodelujejo v dogodkih na točkah, na katerih prirejamo
različne delavnice in predavanja.

V projektu Modeli svetovanja za ranljive skupine sem se srečala s starejšim
gospodom, ki mu je pred kratkim umrla žena. Star je 80 let in živi sam. Ker živi
v domačem kraju, v Ribnici, sem ga večkrat videvala pred blokom, kako sedi
na klopci in nemo opazuje mimoidoče. S prvim stikom nisem imela težav, saj
se v tako malem kraju vsi med seboj vsaj na videz poznamo. Razložila sem mu
namen našega projekta in dogovorila sva se, da ga ob določnih dnevih in uri
obiščem.

Ob prvem srečanju me je na mizi že čakala kava. Zapletla sva se v pogovor.
Pripovedoval mi je, da se po ženini smrti počuti zelo osamljen in se nikakor ne
more prilagoditi novim razmeram. Največ težav mu povzročajo enostavna
gospodinjska opravila, za katere je vedno skrbela pokojna žena. Opazila sem,
da ima po stanovanju res veliko nereda, v kopalnici kup neopranega perila.
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Dogovorila vsa se, da bova ob mojih obiskih počasi poskušala stvari spraviti v
red. Dela sva se lotila postopno. Svetovala sem mu, naj se za kosilo abonira v
bližnji menzi, povprašala sem tudi za ceno, ki je bila za gospoda sprejemljiva.

Glede na predhodne izkušnje in izkušnje ob rednem druženju s svetovancem bi
lahko zaključila, da imajo starejši odrasli veliko potrebo po druženju, vendar
kažejo do vključevanja v kakršne koli družabne aktivnosti velik odpor. Raje
vidijo, da jih nekdo obišče, da z njimi poklepeta. Pomoč, ki jo namenja projekt
svetovanja ranljivim skupinam je sicer svetovalne narave, vendar starejši
potrebujejo več konkretnih akcij v smislu pomoči pri različnih opravilih.

Z gospodom sva navezala prijeten stik, ki pa se ne bo zaključil s koncem
projekta, ampak ga bova, vsaj tako sva se dogovorila, obdržala tudi naprej.

Milena Petek, svetovalka ISIO Novo mesto
na dislokacijah v Kočevju in Ribnici

LU Kočevje
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Premislek o vlogi svetovalca pri svetovalnem delu

O tistih pravih starostnikih, nemočnih, osamljenih,
izključenih, pa vendar tako zelo prisotnih v vseh
družbah tega sveta, začnemo navadno razmišljati, ko
se nam samim na ramena nalagajo leta in s tem
določene spremembe – težave z zdravjem,
spremenjenim pogledom na svet in sebe,
pričakovanjem zahval in občutkom »še vedno«
prisotnosti in potrebnosti v družbi. Razločne meje
med generacijami so prisotne v vseh razvitih družbah,
tudi pri nas. To prinaša s seboj izključenost določenih
skupin, predvsem starejših, kar otežuje že tako težko
obdobje starostnika.

V projekt Razvoj modelov svetovanja za ranljive ciljne skupine sem se
vključila ne toliko zaradi strokovnega izziva, bolj me je zanimalo, kako bom
jaz sama delovala v odnosu z meni tujo odraslo osebo.

Moja svetovanka je bila 88-letna gospa, ki živi sama, je mati petih otrok,
zgodaj ovdovela in se je skozi vzpone in padce prebijala s pogumom,
skromnostjo in močno vero. Ko vstopiš v prostor drugega, predvsem
starejšega, navadno ne veš, kaj te čaka, koliko imata skupnih tem za pogovor,
kaj podobnega sta doživela, kako se bosta sprejela kot človeka.

Moja gospa Olga je za svoja leta živahna, vedoželjna, spremlja dogodke po
svetu in doma, sama si kuha. Pred dobrim letom jo je zadela rahla kap, zaradi
česar več ni mogla obiskovati maše in krožka ročnih del, kar ji je veliko
pomenilo. Težave ji povzročajo tudi oslabljena hrbtenica in noge.

Najina druženja so bili pogovori o vsem mogočem in sprehodi do trgovine,
pošte. Srečevali sva se enkrat tedensko in odločitev, kaj bova delali, sem
prepustila njej. Nisem bila kot svetovalka dobronamernih nasvetov, ampak
nekdo, ki jo posluša in sprejema vse, kar je želela povedati. Vzpostavili sva
vzajemnost, odnos, ki je obema veliko dal. Šlo je preprosto za spoštovanje
njenega načina življenja, pričakovanj, odločitev – skratka, želela sem slišati,
kaj zares potrebuje.

99Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Uvajanje modelov svetovanja v prakso



V tem tako preprostem odnosu sem se sama veliko naučila. Ko vstopamo kot
tuj človek v svet starostnika, smo do njega tudi moralno odgovorni. Zavedati se
moramo, da je za njim velik del življenja, ki ga ni preživel z nami, poleg
osebnih zmag in porazov, strahov in poguma, razočaranj, družbene
pogojenosti v času in prostoru, tudi poln neizpolnjenih želja in sanj.

Gre za spoštovanje nevidnih mej, do kod nam je dovoljeno vstopiti v njihov
intimni prostor, slišati »neslišni ne«, zaznati umik v prepovedano, samo
njegovo. Spoznati, da še vedno čuti, želi, hoče in se oklepa dragocenih
trenutkov, ki so še ostali.

Hvala, da sem lahko vstopila v njen prostor in v tem lepem, preprostem odnosu
sprejela tudi sebe kot odgovorno starejšo odraslo.

Irena Klopčič, svetovalka prostovoljka
AZ – LU Maribor

Svetovalka in svetovanka skupaj na obisku Sončnega doma, Maribor, marec 2011
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Neformalno druženje kot priložnost za svetovalno delo

Na pobudo ZIK Črnomelj sem sodelovala v projektu
Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, in
sicer v skupini – starejši odrasli.

Izkušnje s svetovanci pri delu na terenu so bile
različne. Nekateri so se odzvali zelo pozitivno in so
bili povabila k sodelovanju veseli, drugi pa so bili bolj
zadržani, a mojega obiska so bili vsi veseli. Hitro sem
ugotovila, da imajo težave vsi, vendar se vseh kljub
trudu ne da v celoti odpraviti, saj so vzroki zanje
različni, velikokrat gre tudi za družinske razmere, v
katere ne moremo posegati.

Največja težava vseh je osamljenost, pri nekaterih tudi kvaliteta življenja. V
moji skupini so bile same svetovanke, stare od 73 do 89 let, le ena je bila mlajša.
V razgovoru z njimi sem ugotovila, da bi se zelo rade družile. Ker se jih je nekaj
med seboj tudi poznalo, sem jim predlagala, da bi se lahko odpravile na skupni
piknik. Tri so bile nad idejo zelo navdušene in so takoj sprejele moj predlog.

V mesecu maju smo se v lepem nedeljskem popoldnevu odpravile na izlet.
Najprej smo se ustavile v Črmošnjicah, si v počasnem sprehodu ogledale vas in
nato odšle na Gače, kjer še niso bile. Ob vznožju, kjer je bila nekoč kočevarska
vas Gričice, smo si ogledale prelepe vikende in nato odšle na smučišče, kjer so
nas, kakor nalašč, čakale mize in klopi, da smo lahko pripravile svoj piknik. S
seboj sem imela pogačo, pecivo, sadje in pijačo in naše druženje se je še bolj
razvilo.

Pogled na okolico je bil zelo lep. Uživale smo na soncu in svežem zraku in
obujale spomine na dogodke iz mladosti. V zanosu pogovorov skoraj nismo
opazile, kdaj se je začelo oblačiti. Brž smo pospravile stvari v avto in se
odpeljale v dolino. Že na poti nas je ujel dež. Ko smo prišle v Črnomelj, je že
pošteno lilo. Poskrbela sem, da so vse svetovanke varno prišle domov. Vse smo
si bile enotne, da bi tako druženje morale še kdaj ponoviti.
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Ugotavljam, da je neformalno druženje v naravi enkratna priložnost za
svetovanje o zdravem načinu življenja, gibanju, prehrani in o možnostih
vključevanja v aktivno družbo. Istočasno je to priložnost za spoznavanje
okolja in lokalnih znamenitosti.

Na projekt imam zelo lepe spomine, ker rada delam z ljudmi in sem zelo vesela,
da sem bila del tega. Tudi po koncu projekta sem ohranila stike – z večino
udeleženk se družim in jim pomagam, ko me potrebujejo. Prepričana sem, da
je projekt zelo koristen.

Jožica Vujović, svetovalka prostovoljka
ZIK Črnomelj

Druženje starejših je pogosto bilo priložnost za svetovalno delo, kočevarska vas Gričice,
maj 2011
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Življenjska zgodba starejše svetovanke

Poznam jo že od nekdaj - nekoč je živela v
sosednji vasi. Bila sem otrok, ona že dekle –
lepotica. Čudovito črnih las in modrih oči je
moškim mešala pamet. Tudi poročeni moški niso
mogli ostati ravnodušni.

Vsem se seveda ni mogla odpovedati. Tekla so
leta in skoraj tridesetletna se je poročila. Z
robatim, grobim možem ji ni bilo posebno lepo.
Njene oči so se skalile, lasje so postali neurejena
»kuštra«. Rodili so se štirje otroci.

Njive na strmem terenu, sitna tašča, mož, ki ga ni ljubila, otroci z
večnimi zahtevami in mnogimi boleznimi so jo upognili. Zgodaj se je
postarala.

Kmalu je ostala z otroki sama. Moža je pokopal alkohol, taščo starost.
Garala je še bolj, a žalosti in jeze ni bilo več toliko. Spet se je
zravnala, spet se je smejala. Že spet je bila privlačna. Poročila se ni več
- prehuda je bila prva izkušnja. Otroci so zrasli, se zaposlili, odšli od
doma. Razen najstarejšega, ki je ostal doma, pripeljal ženo. Začeli so
graditi novo hišo, veliko, z dvema nadstropjema. Naj vidijo, koliko zmorejo.

Mama Marija je spet garala. Od jutra do večera. Za novo hišo. Za novo
garažo. Za nov hlev. Za asfalt vsenaokrog. Vse dinarje skromne pokojnine
po možu ji je pobral beton.

Vselili so se. Marija v kletne prostore. V njeni sobi je krušna peč. Pa tudi
radiator. Pa televizor. Pripada ji tudi kabina s tušem in stranišče. Udobno.
Toplo. Njeno stanovanje. Nič zato, če je »njen« tuš poln umazanije, saj se
tam stuširajo, ko pridejo iz hleva. Nič zato, če je pot do stranišča skoraj
vedno mokra, da nikoli ne ve, če bo prišla do tja, ne da bi ji spodrsnilo.
Pa kaj.
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Saj ima v svoji sobi stol - stranišče. Kar tam naj opravi, kar mora. Bo
že enkrat kdo pospravil. Lepo v miru naj zdaj, ko se vse okoli hiše
sveti, počiva. Na svojem starem, skoraj do tal pogreznjenem kavču.
Skoraj ne more vstati z njega. Zakaj pa bi? Kam naj pa gre?

Soseda Pepa je ne pogleda. Nekdanja prijateljica Mari se ne zmeni zanjo.
Stara Tončka je pa od nekdaj »žleht«. Ampak vsak dan težje leže in še
težje vstane s polomljenega kavča, ki se od starosti poseda vase. Kaj naj?
Včasih pa le pride kdo na obisk. In ena gospa enkrat omeni tisti ubogi
kavč. Marija bi rada posteljo. Pravo posteljo. Tako, da se nanjo usede in
nato lepo uleže. Pa kdo bi to kupil. Stol - stranišče je dobila na
»socialno«, takrat, ko si je zlomila nogo.

Postelje ji pa nočejo dati. Je preveč zemlje, pa preveč plač pri hiši. Če
vse sešteje, štiri - sinova, snahina, vnukova in še plača njegove žene. Da,
pa še njena pokojnina. A bi jo potrebovala - to posteljo. Ve, da je ne bo
dobila. Mari jo je pa. Takrat, ko si je zlomila kolk. Mogoče bi pa kdo
drug lahko pomagal. Mogoče pa res.

In so se potrudili. Več društev se je povezalo, poklicalo sem in tja.
Mizar se je ponudil, da predela rabljeno ogrodje postelje. Navdušeno
smo posteljo na visokih nogah opremili še z jogijem in posteljnino.
Poklicali Marijinega sina, naj jo pride iskat. In čez kakšen teden sem šla,
da vidim Marijo, kako uživa na pravi postelji. Pod napuščem na prikolici
me »pozdravi« še privezana postelja. S slabo vestjo potrkam. Da je nihče
noče prinesti noter. Da ni taka, kot so mislili, da bo. Se ne da dvigniti
vzglavja. Polno nerodnih besed. Neugodje. Potem se pripelje »tamlada«.
Take postelje mama ne potrebuje. Ona mora imeti tako, da se dvigne.
Pa nova naj bo. Smo se nekaj drugega zmenili. Pa rečem, da bi težko
našli koga, ki bi podaril tako posteljo - morda bi jo pa poskusili sami
kupiti, saj so navsezadnje vsi po službah, hlev je pa tudi poln. Šele zdaj
se zavem, da sem bila naivna. Verjela sem v revščino, kjer je ni.

Je pa nekaj drugega. Morda pogoltnost.

Posteljo smo dobili nazaj. Marija še zmeraj leži na kavču. Čas pa teče.
Ampak Marije ne pozabim. Spet jo bom obiskala, ko se »malo pozabi«.

Alenka Knez, svetovalka prostovoljka,
RIC Novo mesto
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MNENJASVETOVALCEV OB ZAKLJUČKU PROJEKTA

Sodelovanje v projektu – zagon za nadaljnje delo

Najprej moram povedati, da sem bil vesel in
počaščen, ko sem bil povabljen k sodelovanju v
sklopu projekta Razvoj modelov svetovanja za
ranljive skupine preko Ljudske univerze v Murski
Soboti. Bil sem zunanji svetovalec. Sodelovati pri
takem projektu je častno. Sama služba, ki jo
opravljam, je v veliki meri podobna temu projektu.
Še več, ali pa manj, iz dneva v dan se soočam z vsemi
skupinami, s katerimi sem v nenehnem stiku.

Ta projekt pa je bil zagotovo sestavljen tako, da lažje
prideš, se seznaniš in poskusiš z reševanjem konkretne problematike
slehernega posameznika oz. družine. Brez tega bi mnogi ostali brez moje
vednosti neslišni, v vse večjem obupu in brez ponosa.

Lahko bi govoril, kako me je vse pretreslo, kako si ljudje zatiskamo oči pred
nebogljenimi, kako ne slišimo glasu vpijočega v puščavi, kako premalo
storimo za vse tiste, ki si sami ne morejo ali pa ne zmorejo pomagati, ampak
NE.

Z vašo pomočjo preko tega projekta sem prišel do še kako potrebnih podatkov,
ki jih sam z lastnimi napori ne bi zmogel vpeljati v reševanje problematike teh
skupin. Dobil sem nov zagon in upam, da iskra ne bo ugasnila.

Igor Vukan, evangeličanski duhovnik,
pastor v Murski Soboti
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Vloga svetovalca kot priložnost za osebnostni razvoj

V začetku leta 2010 sem začel sodelovati v sklopu
projekta Modeli svetovanja ranljivim skupinam
preko Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto.
V samem projektu sem bil zunanji svetovalec in sem
sodeloval najprej pri oblikovanju modela svetovanja,
nato pa s pomočjo strokovne izobrazbe pri svojem
terenskem delu poskušal iskati in hkrati svetovati
trem ranljivim skupinam: Romom, skupini oseb s
posebnimi potrebami in starejšim odraslim, ki se s
svojimi posebnostmi težje vključijo v javno
življenje, ne znajo poiskati pomoči za svoje

potrebe in so odrinjeni od preostalega prebivalstva.

Kljub pestrosti in posebnosti vsake skupine ter še posebno unikatnosti vsakega
osebka znotraj skupine sem z veseljem sprejel sodelovanje pri projektu, kar me
je osebno izpopolnilo in navdušilo pri nadaljnjem izobraževanju in
izpopolnjevanju za delo z omenjenimi skupinami. Spoznavanje in sodelovanje
oseb znotraj skupin je bilo izredno barvito in je hkrati prispevalo k moji osebni
izpopolnitvi pri razumevanju njihovih težav in njihovem doživljanju sveta
okoli sebe.

Zaradi tega se Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto najlepše
zahvaljujem za povabilo k sodelovanju pri projektu. Upam, da bomo lahko s
pomočjo izdelanega modela in z izkušnjami vseh svetovalcev znotraj projekta
danes in tudi kasneje pomagali mnogim izključenim iz ranljivih skupin pri nas
v Sloveniji in v Evropi. Iskrena zahvala gre vsem sodelujočim osebam znotraj
ranljivih skupin in tudi zaposlenim v Razvojno izobraževalnem centru Novo
mesto, ki so s svojo angažiranostjo pomagali pri nastajanju projekta in bili v
pomoč vsem nam svetovalcem.

Sašo Kovač, duhovnik,
župnik v Žužemberku
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VI PROMOCIJA

Promocija projekta Razvoj modelov svetovanja za ranljive ciljne skupine je
potekala na podlagi komunikacijskega načrta projekta.

Pomemben del promocije je bil namenjen strokovnim delavcem, predvsem
svetovalcem, ki se pri svojem delu srečujejo z ranljivimi ciljnimi skupinami.

Komunikacija je potekala tudi z drugimi javnostmi (notranjo, politično,
mediji).

V okviru projekta je bila oblikovana spletna stran, kjer so predstavljeni
projektni partnerji, modeli svetovanja, nastali v okviru projekta, in gradiva za
svetovalce.

Spletna stran projekta aktivna od januarja 2009http://www.modeli-svetovanja.si,
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Projekt smo predstavili na spletnih straneh partnerskih organizacij in na
spletnih straneh centrov za vseživljenjsko učenje: CVŽU Dolenjska, CVŽU
Pomurje in CVŽU Zgornje Podravske regije.

Spletna stan ZIK Črnomelj,
december 2011

Spletna stran AZ – LU
Maribor, december 2011
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Spletna stran LU Kočevje,
december 2011

Spletna stran LU Murska
Sobota, december 2011
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Spletna stran RIC Novo
mesto, december 2011

Spletna stran CVŽU
Dolenjska, december 2011
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Spletna stran CVŽU
Zgornje Podravske regije,
december 2011

Osnovne informacije o projektu so podane tudi v vsakoletnem katalogu
izobraževalne ponudbe Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj in v
katalogu izobraževalne ponudbe partnerja LU Kočevje.

Katalog izobraževalne in kulturne ponudbe
ZIK Črnomelj 2010/2011, avgust 2010

Katalog izobraževalne in kulturne ponudbe
ZIK Črnomelj 2009/2010, avgust 2009
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Katalog izobraževalne in kulturne ponudbe
ZIK Črnomelj 2011/2012, avgust 2011

Katalog izobraževalne ponudbe LU Kočevje 2011/2012, avgust 2011
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Priložnostno je projekt predstavljen v zborniku Zavoda za izobraževanje in
kulturo Črnomelj, ki je izšel ob 50-letnici organiziranega izobraževanja
odraslih v Beli krajini. Predstavljen je bil na prireditvi ob tem dogodku in na
filmu ZIK 2009 (režiserke Maje Weiss), ki je bil prikazan za različne javnosti.

Zbornik ob 50-letnici organiziranega izobraževanja odraslih v Beli krajini, marec 2010

Posnetek iz filma ZIK 2009, ki je preveden v angleščino, marec 2010
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Ob začetku projekta smo projektni partnerji pripravili informativno-
motivacijski plakat projekta.

Promocijsko-informativna plakata projekta, april 2009

Veliko je bilo osebnih predstavitev, razgovorov in kontaktov s posamezniki, ki
delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, in predstavniki institucij v okoljih, kjer
je potekal projekt.

Javnost smo partnerji sproti obveščali o poteku projektnih aktivnosti.
Projekt je predstavljen v različnih medijih v obliki radijskih prispevkov in
časopisnih člankov.
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Dolenjski list, št. 10, Novo mesto, 12. marec 2009 Večer, Maribor, 5. januar 2010

Družina, št. 8, Ljubljana,
21. februar 2010

Vsi projektni partnerji smo si
prizadevali posredovati
informacije o projektu, ciljih,
rezultatih in financerjih na
različne načine in za različne
javnosti.
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VII EVALVACIJA

1 Evalvacija projektnih aktivnosti z vidika udeležencev
usposabljanj

V tem poglavju sta predstavljena dva sklopa: evalvacija projektnih aktivnosti z
vidika udeležencev usposabljanj in evalvacija z vidika partnerskih organizacij.
V prvem sklopu so predstavljene povratne informacije članov projektne
skupine in avtorjev e-gradiv o zadovoljstvu z izvedbo usposabljanja za
pripravo e-gradiv ter evalvacija z vidika svetovalcev, vključenih v projekt, in
njihovo zadovoljstvo z vsebino in izvedbo usposabljanja za svetovalce.

Sledi evalvacija z vidika projektnih partnerjev, in sicer zadovoljstvo
partnerskih organizacij z vodenjem in izvedbo projektnih aktivnosti.

V okviru projekta je bilo izvedeno usposabljanje za avtorje e-gradiv in
usposabljanje svetovalcev za svetovanje ranljivim ciljnim skupinam.
Evalvacija zadovoljstva udeležencev usposabljanj je bila namenjena
sprotnemu ugotavljanju kakovosti izvajanja posameznega programa.

Zadovoljstvo udeležencev smo spremljali z dvema evalvacijskima
instrumentoma: z anketnim vprašalnikom in z neposrednim razgovorom po
zaključenem posameznem sklopu usposabljanja. Na podlagi analize
evalvacijskih vprašalnikov in razgovorov z udeleženci, mentorji in vodstvi
smo partnerske izvajalske organizacije prišle do ugotovitev, na podlagi katerih
smo sprotno sprejemale določene ukrepe in uvajale izboljšave.

Z anketnimi vprašalniki smo ocenjevali delo izvajalcev posameznih
programov usposabljanja, zadovoljstvo vključenih udeležencev z vsebino
predavanj in pridobljenim znanjem, zadovoljstvo z organizacijo in urnikom
usposabljanja. Udeleženci so podali mnenje o uporabnosti pridobljenih znanj,
predloge in pripombe.
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Evalvacija usposabljanja za vsebinsko in tehnično pripravo
e-gradiv

Vprašalnik za ugotavljanje zadovoljstva članov projektne skupine in avtorjev
e-gradiv s kakovostjo usposabljanja za vsebinsko in tehnično pripravo e-
gradiv obsega devet vprašanj (priloga 4, str. 132). Tri vprašanja od devetih so
demografska. Pet vprašanj v vprašalniku je odprtega tipa in štiri vprašanja so
zaprtega tipa.

Za pripravo e-gradiv je usposobljenih deset avtorjev, trije moški in sedem
žensk, devet anketirancev ima univerzitetno izobrazbo in ena magisterij
znanosti.

Organizacijo usposabljanja osem udeležencev ocenjuje z najvišjo oceno in dva
z oceno zelo dobro. Pri oceni zadovoljstva z vsebinami usposabljanja so trije
anketiranci v celoti zadovoljni z vsebinami, pet je delno zadovoljnih in dva sta
bila srednje zadovoljna. Pri oceni dela mentorjev je bila najbolj izpostavljena
aktualnost in podkrepljenost s praktičnimi primeri. Vsi anketiranci so bili
skoraj v celoti zadovoljni s pripravljenim gradivom in razlago mentorjev.

Na vprašanje, ali bodo udeleženci posredovano znanje lahko koristno uporabili
v praksi, so vsi anketirani odgovorili pritrdilno. Predlog izboljšave
usposabljanja s strani dveh anketirancev je bil, da se skrajša teoretični del in
sorazmerno podaljša praktični del.
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Usposabljanja v okviru projekta so izvajale kakovostne in uveljavljene strokovnjakinje,
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Evalvacija usposabljanja svetovalcev

2 Evalvacija projekta z vidika partnerskih organizacij

V usposabljanje za svetovalce ranljivim ciljnim skupinam je bilo vključeno 36
udeležencev iz vrst izobraževalcev, duhovnikov, Romov in starejših odraslih.
Vsi člani projektne skupine so sodelovali pri načrtovanju vsebin usposabljanja,
tako da so sproti spremljali zadovoljstvo udeležencev. Udeleženci so imeli
možnost predlagati vsebine in mentorje usposabljanja. Po izvedenem prvem
skupnem modulu usposabljanja, katerega se je udeležilo 28 svetovalcev, smo
ugotavljali zadovoljstvo udeležencev z metodo spraševanja z anketnim
vprašalnikom. Vprašalnik vsebuje sedem vprašanj, od tega so tri demografska
vprašanja (priloga 5, str. 134). Šest vprašanj je zaprtega tipa in eno vprašanje
odprtega tipa.

Vprašalnik je izpolnilo 25 udeležencev usposabljanja, pet moških in dvajset
žensk. Pri oceni dela posameznih izvajalk programa je več kot polovica
anketiranih najboljše ocenila to, da so mentorice oziroma predavateljice
upoštevale predhodna znanja in izkušnje udeleženih svetovalcev. Več kot
polovica anketiranih je z najvišjo oceno ocenila upoštevanje mnenj in
predlogov in spodbujanje k samostojnemu delu. Več kot dve tretjini vprašanih
je vsebine usposabljanja ocenilo kot aktualne in uporabne. Skoraj vsi
udeleženci so si želeli čim več praktičnih izobraževanj in usposabljanj. Pet
udeleženk je še posebej pohvalilo izbiro predavateljic in vsebin. Trije
udeleženci so pohvalili organizacijo usposabljanja. Dve udeleženki sta
sporočili, da sta počaščeni, da sta del tega projekta.

Za ugotavljanje zadovoljstva partnerskih organizacij z izvedbo projektnih
aktivnosti in vodenjem projekta smo uporabljali metodo spraševanja. Z
neposrednim razgovorom smo sprotno ugotavljali zadovoljstvo partnerjev in
spremljali kakovost izvedb na rednih in izrednih srečanjih partnerjev.

V ta namen smo pripravili tudi anketni vprašalnik za člane projektne skupine
in odgovorne osebe partnerskih organizacij (priloga 6, str. 138). Vprašalnik je
vseboval deset vprašanj, od tega tri demografska. Sedem vprašanj je bilo
odprtega tipa.
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V anketi so sodelovale štiri osebe, po en predstavnik vsake partnerske
organizacije. Dve anketirani osebi sta bili ženskega spola, dve anketirani osebi
moškega spola. Tri anketirane osebe so bile stare med 31 in 40 let, ena oseba
od 41 do 50 let. Vse štiri anketirane osebe imajo univerzitetno izobrazbo. Sledi
kratek povzetek analize odprtih vprašanj.

Zanimalo nas je, v kolikšni meri so odgovorne osebe partnerske organizacije
zadovoljne s svetovanjem in drugo pomočjo, ki jim jo nudi ZIK kot
poslovodeči partner pri njihovem delu. Ob začetku izvajanja projekta je ena
anketirana oseba pričakovala bolj natančna navodila za delo, saj se je v projekt
vključila kasneje. Potem je lažje sledila projektu. Ostale anketirane osebe so
bile zadovoljne. Menile so, da informacije prihajajo pravočasno, prav tako
komunikacija po e-pošti in telefonu poteka dobro.

Spraševali smo tudi, če so odgovorne osebe pri poslovodečem partnerju (vodja
projekta, koordinatorica in finančnica) pripravljene prisluhniti in odgovoriti na
vprašanja partnerskih organizacij ter če so pri tem hitre in učinkovite.
Anketiranci so odgovorili, da so odgovorne osebe pri poslovodečem partnerju
pripravljene prisluhniti in odgovoriti na zastavljena vprašanja.
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Redna srečanja partnerjev so bila priložnost za spremljanje kakovosti izvedbe projektnih
aktivnosti in kakovosti vodenja projekta, Murska Sobota, januar 2011
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Ena anketirana oseba je ugotovila, da so pripravljene na sklepanje
kompromisov. Vse anketirane osebe so menile, da so odgovorne osebe pri
poslovodečem partnerju hitre in učinkovite.

V anketi smo povprašali, če so jih vodja projekta, koordinatorica in finančnica
spodbujale, da se sami učijo vodenja projekta in samostojne priprave poročil.
Ena anketirana oseba je odgovorila, da pri pripravi poročil ni imela večjih
težav, ker so v njihovi partnerski organizaciji natančno upoštevali načrt
projekta in vse nejasnosti rešili pred oddajo poročila.

Pri pripravi poročil so si pomagali tudi z lastnim znanjem, ki ga imajo pri
pripravi poročil v drugih projektih, se je glasil odgovor ene anketirane osebe.
Ena anketirana oseba je odgovorila, da nima izkušenj z neposrednimi
spodbudami vodstva projekta k samostojni izdelavi poročil. Dodala je, da so se
na sestankih partnerskih organizacij dogovorili, da je vsak partner pri projektu
samostojen, lahko pa kadarkoli zaprosi za pomoč pri izvajanju projekta in
poročanju.

Želeli smo izvedeti, ali se anketiranci počutijo kot enakovredni partner v
projektu in ali so upoštevani vsi njihovi predlogi in mnenja. Vse anketirane
osebe so odgovorile, da se počutijo kot enakovreden partner. Ena anketirana
oseba je menila, da se v njihovi partnerski organizaciji trudijo pri izvajanju
aktivnosti in da so njihovi predlogi in pomisleki tudi upoštevani. Ena izmed
anketiranih oseb je povedala, da so imeli nekaj vprašanj v zvezi z izvedbo. Z
odgovori in napotki so bili zelo zadovoljni, ker so bili le-ti uporabni. Povedali
so, da se zavedajo, da je potrebno najti ravnotežje med predlogi vseh partnerjev
v projektu.

Člane projektne skupine oziroma odgovorne osebe pri partnerskih
organizacijah smo vprašali, v kolikšni meri so zadovoljni s svojim statusom
partnerja v projektu in nadalje, če bi to izkušnjo rajši še ponovili ali bi bili rajši
vodilni, poslovodeči v projektu. Vsi vprašani so odgovorili, da so zadovoljni s
svojo vlogo partnerja v projektu. Nekateri so nosilci projektov v drugih
projektih, tako da si pridobivajo izkušnje na vseh področjih. Vsaka
organizacija mora sama presoditi o možnostih, ki se ji ponujajo. Ena anketirana
oseba je menila, da bi kot poslovodeči partner sledili lastnim videnjem vsebine,
idejam in zmožnostim. Ostali anketiranci so ugotovili, da bi to izkušnjo še radi
ponovili in bi bili rajši partner kot poslovodeči.
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VIII SKLEPNE UGOTOVITVE

Modeli svetovanja za ranljive skupine kot dopolnilo dejavnosti
svetovalnih središč – ISIO

V tem poglavju bomo predstavili modele svetovanja za ranljive skupine kot
dopolnilo dejavnosti svetovalnih središč – ISIO in skupne ugotovitve vseh
sodelujočih v projektu Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine:
izvajalskih organizacij, članov projektne skupine, mentorjev na usposabljanjih
in nenazadnje svetovalcev, ki so pilotsko uvajali modele svetovanja v prakso.
Ob skupnih ugotovitvah so še posebej pomembni predlogi izboljšav, ki so
rezultat ugotovljenih pomanjkljivosti.

Izpostavili bomo pomanjkljivosti obrazca za spremljanje svetovalne
dejavnosti, pomen varstva osebnih podatkov in sodelovanja z institucijami v
lokalnem okolju ter težavo časovne in finančne omejenosti projekta.

Modeli svetovanja za ranljive skupine so razviti in preizkušeni v praksi.
Izkazalo se je, da so strokovno dobro razdelani, potrebni in koristni za del
prebivalstva, ki ima najslabšo kakovost življenja in je družbeno izključen.

Smiselno jih je načrtno vpeljati kot dopolnilo obstoječim svetovalnim
središčem, točkam vseživljenjskega učenja in še posebej kot redno dejavnost
javnih organizacij za izobraževanje odraslih. Vsi izvajalci modelov svetovanja
in njihovi svetovalci morajo opraviti obvezno usposabljanje za delo s
predstavniki treh ranljivih ciljnih skupin: odraslih s posebnimi potrebami,
Romi in starejšimi odraslimi.
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Ugotovitve kažejo, da modeli svetovanja za ranljive skupine pomenijo
potrebno in koristno dopolnitev obstoječim praksam, ki so potrebne razširitve
in nadgradnje.
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Obrazci za spremljanje svetovalne dejavnosti

Med obveznimi obrazci pri izvajanju projekta je bila lista prisotnosti, ki naj bi
jo podpisal posameznik, ki je bil vključen v svetovanje. Podpisovanje liste
prisotnosti se je izkazalo kot ena izmed večjih pomanjkljivosti modela, ker se
nanaša na občutljivo delo s pripadniki ranljivih ciljnih skupin.

Gre namreč za svetovanje, ki zajema najbolj izključene posameznike, do
katerih celo uradne državne ustanove in službe velikokrat nimajo
neposrednega dostopa. Prednost svetovalca je ravno v tem, da ne prihaja kot
predstavnik državne institucije, ampak kot človek k človeku z iskreno željo po
pomoči. S preverjanjem prisotnosti in podpisovanjem pa ta intimni osebni
trenutek podremo in lahko porušimo zaupanje, ki se je ustvarilo. Ob tem se
pojavljajo še popolnoma praktične težave, na katere danes niti ne pomislimo.
Pri Romih se nekateri sploh ne znajo podpisati, so nepismeni, za nekatere
podpis pomeni strah pred izgubo neke dobrobiti.

Tudi starejši odrasli so nezaupljivi pri podpisovanju obrazcev, imajo težave
zaradi slabovidnosti in tresočih rok. Pri osebah s posebnimi potrebami se
pogosto pojavlja nerazumevanje pomena podpisa, skrbniki ali drugi člani
družine pa pogosto odklanjajo uradno podpisovanje.

Ena izmed možnih rešitev tega problema je, da svetovalec piše osebni dnevnik
obiskov. V tem osebnem dnevniku se spremlja napredek svetovalnega dela in
težave, s katerimi se srečuje svetovalec. Pisanje osebnega dnevnika obiskov in
dela je pomembna izhodiščna točka za strokovno izpopolnjevanje in pogovor s
strokovnim sodelavcem – mentorjem, ki je hkrati strokovni vodja enega
modela svetovanja za določeno ranljivo skupino. Prav tako je osebni dnevnik
eden izmed temeljev razvoja samega modela, saj se iz njega spoznavajo mnogi
koraki, ki so bili prav ali narobe narejeni, mnoge smernice, ki nakazujejo pot
razvoja modela. Drugi predlog za olajšan način beleženja uporabnikov je
razvoj primerne elektronske baze podatkov.
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Varstvo osebnih podatkov

Tako svetovalec kot svetovalec prostovoljec se pri delu z ranljivimi skupinami
srečata z mnogimi osebnimi in drugimi intimnimi podatki svetovanca. Ne gre
samo za osebne podatke, o katerih govori zakon o varstvu osebnih podatkov.
Gre za stanje posameznega človeka, ki se svetovalcu oziroma svetovalcu
prostovoljcu odpre in mu zaupa na vseh ravneh svojega bivanja. Ti podatki so
pogosto veliko bolj občutljivi kot ime, priimek in rojstni datum. Svetovalec in
svetovalec prostovoljec po nekem obdobju dela v modelu svetovanja s
posameznim človekom vstopi v intimno področje človekovega bivanja, ko ga
spoznava na njegovi telesni, čustveni in duhovni ravni. Prav tako je treba biti
previden in moder pri obveščanju posameznih državnih ustanov glede stanja
človeka v ranljivi skupini, saj se lahko v nekem trenutku naredi veliko škode in
ponovno poruši odnos zaupanja. Vedno je treba počasi pripraviti pot za prihod
in delo s posameznimi strokovnimi službami.

Rešitev, ki jo predlagajo predvsem predstavniki pastorale, je, da se o tem
področju pripravi posebno izobraževanje tako za svetovalce, še bolj pa za
svetovalce prostovoljce. Prostovoljec se včasih niti ne zaveda, kako veliko
podatkov sprejme. Prav na tem področju ga začne vezati tudi osebna „poklicna
molčečnost“. V začetnih fazah razvoja modelov svetovanja za ranljive skupine
so bili nekateri prostovoljci premalo poučeni o pomenu zaupnih podatkov.

Druga rešitev varovanja osebnih podatkov je, da svetovalec, ki spremlja
svetovalca prostovoljca, pripravi v posameznem modelu vprašalnik in točke za
pogovor, kar bo prostovoljca vodilo do tistega trenutka, ko bo lahko neko
stanje svetovanca zaupal pristojni ustanovi oziroma ga napotil k pristojni
službi. Na tem delu ne sme in ne more biti časovne omejitve, ampak predvsem
strokovno spremljanje vsakega primera posebej in prepoznavanje primernega
trenutka za širšo in bolj poglobljeno pomoč človeku.
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Sodelovanje z institucijami v lokalnem okolju

Časovna omejenost projekta

Finančne omejitve izvajanja projekta

Pri uvajanju modelov v prakso so svetovalci na terenu beležili nepripravljenost
na sodelovanje posameznih lokalnih institucij, nevladnih organizacij in
posameznikov. Nekateri so svetovalce na terenu doživljali celo kot podvajanje
dejavnosti.

Za kakovostno delo z najbolj ranljivimi ciljnimi skupinami in njihovo
vključevanje v bolj aktivno življenje je nujno potrebno mreženje in
sodelovanje vseh institucij in posameznikov, ki na katerikoli način prihajajo v
stik z Romi, starejšimi odraslimi in osebami s posebnimi potrebami, in lahko
prispevajo k izboljšanju njihovega položaja.

Konkreten predlog izboljšave je povezovanje nevladnih organizacij in
prostovoljcev na ravni občin. Predlog svetovalca prostovoljca je tudi
sistemsko povezovanje centrov za socialno delo in nosilcev svetovanja
ranljivim ciljnim skupinam. Svetovalci na terenu predlagajo tudi, da občine v
svojem proračunu namenijo sredstva za najbolj ogrožene prebivalce, ki niso
samostojni in mobilni.

Vsi udeleženi v projektu so opozorili, da model svetovanja ranljivim skupinam
ne sme biti časovno omejen, ampak gre za proces dela s predstavniki ranljivih
skupin, kjer je lahko točka nadzora napredka šele posamezna faza procesa.
Model svetovanja ranljivim skupinam je potrebno sprejeti kot svoje strokovno
oziroma prostovoljno poslanstvo v smislu nenehnega izpolnjevanja in
odkrivanja bogastva človekovega bivanja. Model bo živel z nadčasovnostjo,
zamrl pa bo s časovno omejitvijo.

Pilotna izvedba projekta je nakazala težave, s katerimi se srečajo svetovanci, če
se odločijo vključiti v društva oziroma v določeno obliko izobraževanja ali
učenja. Gre za finančne ovire glede potnih stroškov in ovire glede prevoza do
kraja delovanja društva ali izvajanja izobraževanja. Podobna ovira se pojavlja
v obratni smeri. Svetovalec in izvajalska organizacija imata ravno tako stroške
prevoza do svetovanca, ki močno podražijo storitev svetovanja na terenu.
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IX ZAKLJUČEK

Projekt Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine je odprl možnosti in
potrebo po strokovnem diskurzu in urejanju področja svetovanja za vse ljudi,
ne glede na njihove osebne okoliščine in družbeni položaj. Družbene
spremembe povečujejo razlike med ljudmi in poglabljajo neenakosti.
Določene družbene skupine so tako deprivilegirane pri dostopnosti do
določenih dobrin, kot na primer svetovanje, tako v fizičnem kot vsebinskem
smislu. Razvoj tega področja mora potekati v smeri zagotavljanja enakih
možnosti za vse in določitve odgovornosti ustreznih institucij za uresničevanje
sprejetih načel.

Pojav novega pristopa v smislu svetovanja na domu svetovanca zastavlja
vprašanje, kako definirati oziroma določiti vlogo svetovalca, da jo bo pravilno
razumel vsak svetovanec. Vstop v sfero privatnega okolja in življenja
svetovanca terja od svetovalca še večjo odgovornost in subtilnost, da ravna v
skladu s potrebami svetovanca in ohranja njegovo dostojanstvo.

V tej luči gre poudariti pomen partnerskega povezovanja v okolju med
kompetentnimi inštitucijami. Na eni strani je potrebno določiti razmejitev
kompetenc med njimi, po drugi strani pa razviti tesno sodelovanje in
medsebojno strokovno pomoč ter podporo. Svetovanec mora čutiti homogen
nastop vseh inštitucij v okolju, ki mu želijo pomagati in ustvarjati dobrobit zanj
in njegovo družino.

Zaradi vsebine dela v projektu se je ponovno izkazala potreba po upoštevanju
kvalitativnih kazalnikov, ki bi morali nadomestiti ali dopolnjevati
kvantitativne kazalnike. Področje ugotavljanja uspešnosti in učinkovitosti
izvajanja svetovanja pa se že tesno navezuje na področje financiranja
dejavnosti svetovanja pripadnikom ranljivih skupin. Urejeno financiranje
storitve svetovanja je nedvomno predpogoj, da se to področje razvija in vpliva
na pozitivne družbene spremembe.

Projekt Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine je vsekakor pomemben
prispevek k izboljšanju kakovosti ponudbe na področju svetovanja odraslim
udeležencem. Zagotavlja odprtost in dostopnost storitve za tiste ljudi, ki zaradi
različnih okoliščin živijo odmaknjeno od družbenega dogajanja.
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Izvajanje modelov svetovanja poudarja pomen razvoja vseh družbenih slojev
in skupin, zato predstavlja element trajnostnega razvoja. Kakovost življenja
posameznika tvori kakovost življenja družbe in prispeva k zmanjšanju
družbenih razlik.

Modeli svetovanja za ranljive skupine bodo učinkoviti in uspešni takrat, ko
bodo predstavljali del načrtovane, urejene in stabilne skrbi za tiste, ki imajo
omejene možnosti prevzemanja odgovornosti zase, kaj šele za družbo, v kateri
živijo.
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X PRILOGE

1 Lista prisotnosti
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2 Seznam institucij
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3 Obrazec za evidentiranje svetovalnega dela
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4 Evalvacijski vprašalnik za udeležence usposabljanja – avtorje gradiv
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5 Evalvacijski vprašalnik za udeležence usposabljanj za svetovalce
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6 Evalvacijski vprašalnik za člane projektne skupine in odgovorne osebe
partnerskih organizacij
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Kontakti
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