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Usposabljanje 
 

Mladi v akciji/U terne andi akcija  
 

Vključevanje Romov v program Mladi v akciji 
 

29.-30. junij 2012, Terme Dobrna 
 
 
 

POROČILO 
 

 
 

Izvajalki:  
Urška Slana in Elizabeta Lakosil 

 

Po usposabljanju, 30.6.2012, v okrnjeni zasedbi, saj so bili štirje udeleženci prisotni le prvi dan. 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Povzetek 
 
Usposabljanje Mladi v akcji/U terne andi akcija je potekalo v Dobrni  29. in 30. junija 
2012. Udeležilo se ga je 19 udeleženk in udeležencev, predvsem članov Romskih 
organizacij, prisotne pa so bile tudi 3 predstavnice organizacij, ki delajo z Romi. 
 
Na dvodnevnem usposabljanju so udeleženci spoznali program Mladi v akciji (bolj 
podrobno so bile predstavljene akcije 1.1, 1.2 in 2.1), videli so, kako program 
realizirati v praksi, ter aktivno delali na razvijanju njihove lastne ideje. Ob pomoči obeh 
trenerk ter Toma Gomizlja in Dženi Rostohar iz organizacije DZMP so ideje udeležencev 
dobile okvir, zato obstajajo možnosti, da od nadaljnji podpori kakšna ideja preraste v 
pravi projekt. 
 

Uvod 
 

Nacionalna agencija programa Mladi v akciji je v letu 2012 oblikovala srednjeročno 
strategijo za spodbujanje vključevanja mladih Romov v program Mladi v akciji, ki jo 
sestavljajo naslednje štiri faze:  

 1.     kratka analiza stanja in potreb z vprašalniki in telefonskimi pogovori z 
organizacijami, ki delujejo na tem področju (7.-14. maj 2012); 

2.     nacionalno usposabljanje za predstavnike organizacij, ki delajo z Romi, 
namenjenega pridobivanju osnovnih informacij in znanj potrebnih za prijavo projektov 
v program MVA (29.-30. junij 2012); 

3.     spremljanje in individualna podpora organizacijam pri pripravi projektov (junij – 
oktober 2012);  

4.     mednarodno usposabljanje za predstavnike organizacij, ki delajo z Romi, 
namenjenega predvsem iskanju partnerjev, izmenjavi dobrih praks mednarodnih 
romskih projektov ter opredeljevanju morebitnih izzivov in možnih rešitev pri pripravi 
mednarodnih aktivnosti z romsko mladino (november 2012).    

 Nacionalno usposabljanje Mladi v akciji/U terne andi akcija je bila druga aktivnost v 
okviru omenjene strategije za spodbujanje vključevanja mladih Romov v program 
Mladi v akciji, s katero želimo program približati organizacijam in posameznikom, ki 
delujejo na tem področju.  



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Temeljni okvir usposabljanja 

Ciljna skupina: 

Usposabljanje je bilo namenjeno predstavnikom organizacij ter posameznikom, ki 
redno delajo z Romi in: 

 jih zanimajo možnosti, ki jih ponuja program Mladi v akciji; 
 bi radi nadgradili svoje delo na lokalni ravni z mednarodnim sodelovanjem. 

 
Cilji usposabljanja 
 

 udeležencem predstaviti možnosti, ki jih ponuja program MVA, 
 informirati o prijavnem postopku, 
 motivirati za prijavo projektov, predvsem mednarodnih, 
 predstaviti že obstoječe projekte in njihove rezultate, 
 razmišljati o izzivih in možnih rešitvah pri izvajanju mednarodnih projektov z 

romsko mladino, 
 spodbuditi povezovanje z drugimi mladinskimi organizacijami na lokalni ravni. 

 
Predvideni urnik usposabljanja 

 
 

 PETEK, 29. 6. 2012 SOBOTA, 30. 6. 2012 
7:00-9:00 prihod zajtrk 
9:00-10:30 Uvod v usposabljanje Razvijanje projektnih idej 
10:30-11:00 odmor Odmor 

11:00-12:30 
Predstavitev udeležencev in 
njihovih organizacij oz. dela 

Predstavitev prijavnice in prijavnega 
postopka 

12:30-14:00 kosilo Kosilo 
 
14:00-15:30 

Možnosti, ki jih ponuja program 
Mladi v akciji 

Opredeljevanje izzivov in iskanje 
možnih rešitev  

15:30-16:00 odmor odmor 

16:00-18:00 
Predstavitev primerov že 
izvedenih projektov in njihovih 
rezultatov 

Evalvacija usposabljanja in 
zaključek ob 17. uri 

18:00-19:00 večerja odhod 
 Filmski večer  



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Potek programa 
 
Program ni potekal povsem tekoče. Potrebnega je bilo veliko prilagajanja, saj je 
prihajalo do več motečih dejavnikov v času trajanja usposabljanja zaradi nenehnega 
zamujanja ter odhajanja in prihajanja udeležencev. 
 
Program je bil izveden z rahlimi spremembami, ki so označene v obarvanih okvirčkih. 

 
Udeležencem sva želeli podati čim več vsebine, zato sva se prilagajali glede na njihove 
potrebe. Izvedeni program ni vključeval toliko aktivnih metod kot načrtovani program, 
a so ob koncu udeleženci kljub temu bili zadovoljni. 
 
Udeleženci so že na samem začetku izkazali veliko zanimanje za sodelovanje na 
usposabljanju, a so sam potek motili tudi zunanji delavniki (predčasen odhod štirih 
udeležencev z usposabljanja, odsotnost treh udeleženk na treh sklopih ter prihod 
novega udeleženca na drugi dan usposabljanja). 
 
Metode dela so vključevale: 

- kratke vsebinske predstavitve trenerjev, 
- delo v manjših skupinah 
- skupne razprave, izmenjava izkušenj, 
- delo z besedilom. 

 
Oblike dela: 

- frontalna 
- skupinska 
- dvojice 

 PETEK, 29. 6. 2012 SOBOTA, 30. 6. 2012 
7:00-9:00 prihod zajtrk 

9:00-10:30 
10:00 – 11:00 

Uvod v usposabljanje 
9:20 – 10:45 

Razvijanje projektnih idej 
 odmor Odmor 

11:00-12:30 
11:30 – 12:45 

Predstavitev udeležencev in 
njihovih organizacij oz. dela 

11:15 – 12:45 

Predstavitev prijavnice in prijavnega 
postopka 

12:30-14:00 
12:45 – 14:15 

kosilo 
Kosilo 

 
14:00-15:30 

14:15 – 15:45 

Možnosti, ki jih ponuja program 
Mladi v akciji 

Opredeljevanje izzivov in iskanje 
možnih rešitev  

 odmor odmor 

16:00-18:00 

16:20 – 18:00 

Predstavitev primerov že 
izvedenih projektov in njihovih 
rezultatov 

Evalvacija usposabljanja in 
zaključek ob 16. uri 

18:00-20:00 večerja odhod 
 Filmski večer  



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Podrobni opis sklopov usposabljanja z opisom izvedbe 
 
Priprava na usposabljanje 
 
Posebne priprave na usposabljanje ni bilo, saj je bilo z udeleženci težko priti v stik. 
Namen je bil udeležence poklicati po telefonu in jih vprašati o njihovih pričakovanjih, 
da bi temu primerno lahko prilagodili program usposabljanja. Udeležence je bilo 
izredno težko priklicati (pogovor je stekel le s petimi). 
 
Izvedeni program s komentarji trenerjev 
 
Tematski sklop: 1. Uvod in spoznavanje 

(Začetek, spoznavanje, delovni dogovor) 

Izvajalec/-i: 
 

Elizabeta Lakosil Trajanje 
(minut): 

60 

Dan in ura 
izvedbe: 

Petek, 29.6.2012, 9:45 – 10:45 

 
Namen sklopa: 

Vzpostavljanje delovnega dogovora v skupini 

 
Cilji sklopa: 

 

� Udeleženci se medsebojno spoznajo 
� Udeležence seznaniti s programom seminarja. 
� Udeleženci oblikujejo dogovor za delo v skupini 
� Udeleženci definirajo lastna pričakovanja za seminar. 

Umestitev sklopa 
v koncept 
seminarja: 

Uvodni predstavitveni sklop dvodnevnega seminarja. 

Vsebina: 
 

Spoznavanje, predstavitev programa, dogovor o delu (varnem 
okolju), pričakovanja udeležencev, definiranje pričakovanj 
seminarja 

Viri: - 
Potrebni 

pripomočki: 
Urnik seminarja na plakatu; post-its; list, na katerem je narisana 
roža; plakat; list s trditvami za zbiranje podpisov; blob bridge 

Predvideni 
rezultati: 

Udeleženci se na kratko predstavijo. Skupina postavi dogovor o 
skupnem delu. Udeleženci izrazijo pričakovanja do seminarja. 
Udeleženci izrazijo svoje počutje. Vzdušje postane bolj sproščeno. 

 
Opis programa tematskega sklopa: 
 
Dejavnost Min. Izvaja Opombe 
Zamuda 15 -  

Predstavitev 
voditeljev 

2 EL, US Kratko! 

Uvodni pozdrav in 
okvir seminarja 

5 EL Kratek nagovor, predstavitev namena 
seminarja 

Predstavitev 
udeležencev – 

5 EL Udeleženci povejo ime in organizacijo od koder 
prihajajo, dodatna predstavitev pa sledi 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

imena kasneje. 
Predstavitev 
urnika 

5 EL Na kratko predstavim urnik seminarja, ki je 
napisan tudi na steni. Poleg plakata so post-it 
listki, na katere lahko pišejo vprašanja, če kaj 
ne bo jasno. 

Roža pričakovanj 15 EL V paru se pogovorijo kaj pričakujejo od 
seminarja, kaj bi lahko prispevali ter morebitne 
strahove, ki jih imajo. (5minut) 
Pisanje na rože. (5 minut) 
5 minut za poročanje in lepljenje na steno. 

Dogovor za delo v 
skupini 

5 EL Skupna pravila vedenja 

Spoznavanje 10 EL Zberi čimveč podpisov v danem času! (Na listu 
napisane trditve – podpišejo se tja, kjer trditev 
velja zanje) 

Počutje 7 EL Udeleženci dobijo Blob Bridge in označijo, kako 
se počutijo. To tudi na glas pojasnijo. 

 
Izvedba in vrednotenje s strani izvajalcev 
 
Načrtovanji program je potekal tako, kot je bilo zastavljeno. Zaradi začetne zamude je 
bilo potrebno prilagoditi tudi izvajanje vseh naslednjih sklopov. 
 
Opazno je bilo, da so se nekateri udeleženci med seboj že poznali, a so se z ostalimi 
hitro povezali. Z izjemo ene udeleženke, katere znanje slovenskega jezika je bilo slabo 
in je bila posledično bolj plaha, so ostali udeleženci aktivno sodelovali. Pokazalo se je 
zanimanje za spoznavanje organizacij in dela ostalih udeležencev, a sva ta pogovor v 
uvodnem sklopu prekinili, saj je bil temu namenjen drugi sklop. 
 
Urnik seminarja, ki je bil napisan na plakatu na steni, ni pritegnil zanimanja, zato se na 
njem tudi ni znašlo napisanih nič vprašanj. 
 
Pri razmišljanju o strahovih in pričakovanjih ni bilo skupinskega dela ampak le 
individualno, vsak od udeležencev pa je z ostalimi delil le en svoj strah in eno 
pričakovanje. Ostala smo si lahko tekom usposabljanj prebrali na steni, kamor smo 
obesili rože. 
 
Zapis pričakovanj udeležencev: 

- da bomo izvedeli več novega 
- izvedeti, kako delati naprej 
- sodelovanje z društvi 
- spoznati nove ljudi 
- spoznati praktične primere projektov, ki jih pripravljajo Romi 
- navezati stik z ostalimi udeleženci 
- naučiti se kaj o prijavi projektov 
- motivacija Romov za vključevanje v evropske projekte 
- medsebojno sodelovanje 
- tematika projektov, ideje 
- izpolnjevanje prijavnice 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

- možnosti za prijavo – kam in kdaj 
- dobiti določene nasvete za delo na bodočem projektu 
- pomoč pri določenih vprašanjih v smeri sodelovanja vseh 
- dosti interaktivnih iger in praktičnih primerov 
- povezati se z drugimi društvi 
- naučiti se kaj Romskega jezika skozi neposreden stik 
- kako se pripraviti na delo z mladimi 
- novo znanje 
- novi izzivi 
- biti aktiven 
- druženje 
- izmenjava informacij 
- sodelovanje v bodočih projektih 
- zakaj izvajati projekt, kako z njim začeti in kako končati 
- predstavitev drugih društev 
- dobiti več ciljev 
- predstavitev svojega dela 
- razširiti znanje o finančnih sredstvih 
- kako napisati dober projekt 
- kako poiskati dobre partnerje 

 
Zapis strahov udeležencev: 

- igre 
- sedenje 
- nič 
- preveč raztegnjen program 
- nič 
- da bo premalo časa za vse aktivnosti 
- da naš ideja za projekt ni v redu 
- da ne bomo napisali dovolj dobrega projekta 
- ne bojim se ničesar 

 
Dogovor za delo v skupini: 

- se poslušamo 
- primeri dobre prakse 
- ne zamujamo 
- kadimo zunaj 
- držimo se dogovorov 
- odgovarjamo na vprašanja 

 
Tematski sklop: 2. Predstavitev udeležencev in njihovih organizacij  

Izvajalec/-i: 
 

Urška Slana Trajanje 
(minut): 

75 

Dan in ura 
izvedbe: 

Petek, 29.6.2012, 11:15 – 12:30 

 
Namen sklopa: 

Vzpostavljanje sproščenega delovnega vzdušja in povezovanje 
izkušenj udeležencev s programom MvA. 

Cilji sklopa: 
 

� Udeleženci se medsebojno spoznajo. 
� Udeleženci predstavijo svoje organizacije. 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

� Udeleženci izrazijo prve ideje za projekte v okviru programa 
MvA.  

� Spodbujanje povezovanja organizacij. 
Umestitev sklopa 

v koncept 
seminarja: 

Poglabljanje 1. sklopa (spoznavanje v širšem kontekstu) in prehod 
v 3. sklop (prvi splošen razmislek o možnih projektih). 

Vsebina: 
 

Spoznavanje, predstavitev organizacij, sodelovanje. 

Viri: Prijavnice, spletne strani matičnih organizacij udeležencev. 
Potrebni 

pripomočki: 
Vprašanja za kviz, sestavljena s pomočjo prijavnic in spletnih strani 
organizacij. Udeležencem je potrebno po e-pošti sporočiti, naj 
pripravijo kratko (5 min)predstavitev svojih organizacij.  

Predvideni 
rezultati: 

Prve projektne zamisli. Večja povezanost udeležencev. 

 
Opis programa tematskega sklopa: 
 
Dejavnost Min. Izvaja Opombe 
Ogrevanje 10 US Blob Group Room – udeleženci na listu označijo 

svojo vlogo v matični organizaciji. Kratko razložijo. 
Na voz – z voza 10 US Udeleženci stojijo na črti, ki predstavlja voz, nato 

pa se glede na trditve, povezane z njihovimi 
organizacijami, možnimi projekti ipd. postavijo na 
levo oz. desno stran črte. 

• Moja organizacija deluje na področju kulture. 
• V mojo organizacijo so večinoma vključeni 

člani romske skupnosti. 
• V zadnjem mesecu sem slišal-a vsaj en 

predsodek o romski skupnosti. 
• V mislih imam konkreten projekt za prijav v 

MvA. 
• … 

Predstavitev 
organizacij 

40 Udelež. Udeleženci na kratko predstavijo svoje organizacije: 
• Ime 
• Namen oz. poslanstvo 
• Najpomembnejše projekte 
• Kaj želijo kot organizacija pridobiti na 

usposabljanju 
Udeležence je potrebno po e-pošti obvestiti, naj 
pripravijo kratko predstavitev. 

Kratek zabaven 
kviz o udeležencih 
in njihovih 
organizacijah 

15 US Udeleženci v majhnih skupinah (mešane glede na 
organizacijo) odgovarjajo na zabavna in resna 
vprašanja o udeležencih in njihovih organizacijah, ki 
temeljijo na njihovih prijavnicah, spletnih straneh in 
pogovorih. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Izvedba in vrednotenje s strani izvajalcev 
 
Program je bilo zaradi predhodne zamude potrebno skrajšati (izpustiti delovni list »blob 
group« in kviz o organizacijah, ohranili smo le ledolomilec ter osrednji predstavitveni 
del). Udeleženci so se na ledolomilec dobro odzvali. Večinoma so si doma pripravili 
predstavitve organizacij. Nekaj težav smo imeli z internetom in kar nekaj časa smo 
porabili za reševanje tehničnih težav, saj je imela ena od skupin predstavitveni film 
shranjen na spletu.  
 
Pri organizaciji nadaljnjih usposabljanj je pomembno preveriti, da je v delovnih 
prostorih na voljo dovolj hitra internetna povezava.  
 
Tematski sklop: 3. Program Mladi v akciji 

(Možnosti, ki ji program ponuja) 
Izvajalec/-i: 

 
Elizabeta Lakosil Trajanje 

(minut): 
90 

Dan in ura 
izvedbe: 

Petek, 29.6.2012, 14:00 – 15:30 

 
Namen sklopa: 

 

Predstavitev programa Mladi v akciji in predvsem tistih akcij, ki so 
aktualne zanje 

 
Cilji sklopa: 

 

� Udeležencem predstaviti program Mladi v akciji. 
� Udeležencem bolj podrobno predstaviti akcije, ki so za njih 

aktualne. 
� Udeleženci razmišljajo, kam in kako bi v te okvire lahko 

vključili svojo idejo. 
Umestitev sklopa 

v koncept 
seminarja: 

Prvi popoldanski sklop po dopoldanskem spoznavanju in prvi sklop 
dejanske vsebine seminarja, ki predstavlja temelj za nadaljnje 
delo. 

Vsebina: 
 

Predstavitev programa Mladi v akciji, ter malce bolj podrobna 
predstavitev akciji 1.1, 1.2, 2.1 

Viri: 
 

Vodnik po programu 

Potrebni 
pripomočki: 

Računalnik, projektor, ppt predstavitve, plakati, na listih zapisane 
značilnosti projektov, ki jih morajo dopolniti, popraviti ali sestaviti 

Predvideni 
rezultati: 

Udeleženci spoznajo program Mladi v akciji in lahko ob nadaljnjem 
delu že razmišljajo in poglobijo svoje razumevanje progama in 
možnosti, ki jih ponuja 

 
Opis programa tematskega sklopa: 
 
Dejavnost Min. Izv. Opombe 
Predstavitev 
programa MVA 

15 EL Predstavitev programa MvA – okvir, kjer so 
narisane funkcije posameznih institucij, a 
poenostavljeno 

Predstavitev A 1.1 10 + 
5 

EL Poenostavljena ppt predstavitev + primer 
projekta, glavne stvari zapisane tudi na plakatu 

Predstavitev A 1.2 10 + 
5 

EL Poenostavljena ppt predstavitev + primer 
projekta, glavne stvari zapisane tudi na plakatu 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Predstavitev A 2.1 10 + 
5 

EL Poenostavljena ppt predstavitev + primer 
projekta, glavne stvari zapisane tudi na plakatu 

Ali res razumemo? 10 + 
10 + 
10 

EL Na listih zapisane značilnosti posameznih primerov 
projektov: 1) prepoznat morajo napake in jih 
popraviti, 2) dopolnit morajo manjkajoče 
informacije 
3) medsebojno se morajo poiskati po barvah in 
ugotoviti, za katero aktivnost gre 

 
Izvedba in vrednotenje s strani izvajalcev 
 
Program se je začel in končal s 15 minutnim zamikom zaradi jutranje zamude. 
 
Sklop je potekal tekoče, udeleženci so pokazali veliko zanimanja za posamezno od 
podrobneje predstavljenih akcij. Po vsaki predstavljeni akciji je bilo veliko vprašanj, s 
katerimi so se razjasnile njihove predstave o projektih. V korist vprašanjem je zadnja 
načrtovana aktivnost Ali res razumemo? bila krajša, ena izmed nalog pa se je naslednji 
dan uporabila kot energizer. 
 
Tematski sklop: 4. Predstavitev primerov že izvedenih projektov in njihovih 

rezultatov 
Izvajalec/-i: 

 
Urška Slana, Tom Gomizelj Trajanje 

(minut): 
120 

Dan in ura 
izvedbe: 

Petek, 29.6.2012, 16:00-18:00 

Namen sklopa: Predstavitev primerov dobrih praks. 
Cilji sklopa: Udeleženci spoznajo že obstoječe projekte in njihove rezultate.  

Udeleženci se povežejo.  
Udeleženci dobijo zamisli za lastne projekte. 

Umestitev sklopa 
v koncept 

usposabljanja: 

Za večerni sklop je primerna neobvezna, sproščujoča dejavnost. 

Vsebina: 
 

Primeri dobrih praks.   

Viri: Filmi – rezultati projektov. 
Potrebni 

pripomočki: 
Filmčki, projektor, platno, računanik. 

Predvideni 
rezultati: 

Motivacija udeležencev.  

 
Opis programa tematskega sklopa: 
 
Dejavnost Min. Izvaja Opombe 
Kratek uvod in predstavitev 
Toma  

10 US Na kratko predstavimo Toma in 
namen sklopa. 

Predstavitev projektov DZMP 50 TG Predstavitev projektov. 
Preveriti pri Tomu potek in 
trajanje. 

Ledolomilec 10  US Nekaj kratkega in zabavnega, 
morda boomwhackerji. 

Vprašanja in odgovori 20 TG Odgovori na morebitna 
vprašanja. 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Refleksija dneva  30  US Blob Stairs – kateri lik najbolje 
opiše, kako se počutiš po tem 
dnevu? Barvanje, predstavitev. 

 
Izvedba in vrednotenje s strani izvajalcev 
 
Sklop sta izvedla Tom Gomizelj in Dženi Rostohar iz Društva zaveznikov mehkega 
pristanka iz Krškega. Njuno pripovedovanje je udeležence pritegnilo. Menim pa, da bi 
bil potreben še bolj natančen predhodni dogovor o vsebini. Njuna predstavitev se je 
nanašala na delo DZMP na splošno, še bolj učinkovito pa bi bilo, če bi zelo konkretno 
oz. še bolj strukturirano predstavila nekaj različnih projektov v okviru MvA (npr. 
namen, potek, višina financiranja, rezultati, morebitni zapleti in rešitve).  
 
Na pripravljalnem sestanku smo se dogovarjali tudi o tem, da bi predstavili več 
različnih projektov s pomočjo različnih gostov, tako udeležencev kot zunanjih. Zaradi 
objektivnih omejitev do tega ni prišlo, bi pa seveda vsebinsko obogatilo usposabljanje.  
 
Vsebinsko gledano je bil izbor gostov zelo dober. Z vidika skupinske dinamike pa bi bilo 
super, če bi se predstavilo več organizacij. Več udeležencev je namreč v preteklosti že 
sodelovalo z gostoma, drugi so se z njima identificirali zaradi podobne vloge (»zunanji« 
osebi, ki delata z mladimi Romi po načelu vključevanja in opolnomočenja), nekateri 
udeleženci iz drugih romskih organizacij pa so njuno prisotnost sicer v šali komentirali 
kot promocijo nekaterih romskih skupnosti oz. organizacij na račun ostalih. Ker je 
videti, da med Romskimi organizacijami v Sloveniji obstaja nekaj trenja, bi bilo morda 
smiselno v morebitnih nadaljnjih korakih razmišljati o vključevanju raznolikih 
referenčnih oseb.  
 
Udeleženci so bili med sklopom sproščeni, postavljali so vprašanja in dobivali ideje za 
svoje delo. Gosta so zelo dobro sprejeli in odlično je bilo, da sta z nami ostala ne le 
zvečer, ampak tudi v naslednjem dopoldnevu, in udeležencem s konkretnimi nasveti 
pomagala pri razvoju njihovih projektnih idej. 
 

Tematski sklop: 5. Filmski večer 
Izvajalec/-i: 

 
Tom Gomizelj Trajanje 

(minut): 
60 

Dan in ura izvedbe: Petek, 29.6.2012, 20:00-21:00 

Namen sklopa: Sproščeno druženje in navdih za lastne projekte. 
Cilji sklopa: Udeleženci se povežejo in dobijo zamisli za lastne projekte. 

Umestitev sklopa v 
koncept 

usposabljanja: 

Za večerni sklop je primerna neobvezna, sproščujoča dejavnost. 

Vsebina: 
 

Primeri dobrih praks.   

Viri: Filmi – rezultati projektov. 
Potrebni 

pripomočki: 
Filmčki, projektor, platno, računanik. 

Predvideni rezultati: Motivacija udeležencev.  
 
Opis programa tematskega sklopa: 
 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Dejavnost Min. Izvaja Opombe 
Kratek uvod  5 TG Tom predstavi, kaj bomo videli 
Ogled filmčkov s projektov 40 TG Ogled filmčkov s projektov  
Sproščen pogovor 15 TG Odgovori na morebitna 

vprašanja 
 
Izvedba in vrednotenje s strani izvajalcev 
Filmski večer je bil pri udeležencih dobro sprejet. Moj pomislek je bil, da je bil večer 
nekoliko statičen in da je prevelik del prvega dneva prepuščen gostom, vendar pa je 
udeležence, ki DZMP in njihovega dela še niso poznali, njihova zgodba (in rezultati 
njihovih projektov) močno navdihnila. Mnogi so začeli razmišljati, da bi kaj podobnega 
poskusili tudi sami. Največja vrednost pa je bila v odnosu spoštovanja, zaupanja in 
sproščenosti do mladih udeležencev projektov iz romske skupnosti, ki sta ga s svojimi 
komentarji posredovala gosta Dženi in Tom. 
 
Filmski večer ocenjujem kot smiseln, bolje pa bi bilo, če ne bi neposredno sledil 
predstavitvi dobrih praks, ki sta jo prevzela ista gosta. 
 
Tematski sklop: 6. Razvijanje projektnih idej 

Izvajalec/-i: 
 

Elizabeta Lakosil Trajanje 
(minut): 

90 

Dan in ura 
izvedbe: 

Sobota, 30.6.2012, 09:00 – 10:30 

 
Namen sklopa: 

 

Udeležencem pokazati, kako v realnosti poteka načrtovanje 
projekta. 
Začeti z razvojem njihovih konkretnih idej. 

 
Cilji sklopa: 

 

� Udeležencem pokazati, kako poteka načrtovanje projekta. 
� Udeležencem dati možnost, da razvijejo svojo projektno 

idejo. 
� Udeleženci razumejo in še bolj spoznajo program in akcije. 

Umestitev sklopa 
v koncept 
seminarja: 

Prvi sklop drugega dneva -  konkretno se dotaknemo načrtovanja 
projektov MvA. Pomembno je, da udeleženci vidijo, kako to poteka, 
da se pripravijo na realno načrtovanje projektov po seminarju. 
Možno je, da bodo začeli razvijati svojo idejo. 

Vsebina: 
 

Načrtovanje izmenjave ali pobude (možna simulacija, odvisno od 
udeležencev) 

Viri: 
 

Vodnik po programu 

Potrebni 
pripomočki: 

Plakati, post-it listki, listi, pisala, flomastri; vnaprej pripravljena 
navodila za morebitno simulacijo 

Predvideni 
rezultati: 

Udeleženci dobijo dober vpogled v načrtovanje projektov in v to 
kaj od njih pričakuje program Mladi v akciji. Razjasnijo se 
morebitna vprašanja. 

 
Opis programa tematskega sklopa: 
 
Dejavnost Min. Izv. Opombe 
Ogrevanje 5 US  
Odločanje za 10 EL Ponovimo, kakšne projekte smo slišali prejšnji 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

projekte dan, in se da na izbiro: ali bodo svojo lastno idejo 
skušali razviti v projekt (mladinska pobuda)ali pa 
bodo delali mladinsko izmenjavo, v katero bodo 
prav tako vnesli svojo idejo, a se bodo morali 
uskladiti še z drugo skupino, ki bo njihov partner. 

Predstavitev navodil 
za potek sklopa 

10 EL Udeležencem se poda jasna navodila, kaj se od 
njih pričakuje in kako bo potekal ta sklop. 

Igra – načrtovanje 
projektov 

50 EL, 
US 

Udeleženci se razdelijo v skupine glede na njihovo 
željo, kakšen projekt želijo ustvariti (akcijo 1.1 ali 
1.2). 
 
Če bodo razvijali svojo idejo, bodo delali sami v 
svoji skupini oz se, če bo potrebno, kakšne 
skupinice združi. 
 
Če bodo želeli poskusiti ustvariti izmenjavo, se 
naredi dve skupini (odvisno, koliko jih bo za to), in 
ti dve skupini predstavljata dve državi/dva 
partnerja. Med seboj se pogovarjajo preko post-it 
listkov. 
 
Rezultat: dogovoriti se morajo za trajanje 
aktivnosti (datum in dolžina), število udeležencev, 
tema, … 

Predstavitev 
rezultatov 

15 EL Predstavitev ustvarjenih projektov. 

 
Izvedba in vrednotenje s strani izvajalcev 
 
Po prvem dnevu so usposabljanje zapustili štirje udeleženci, poleg tega pa je 
nesodelovanje in ponovna odsotnost treh udeleženk društva Romano Vozo iz Velenja, 
ki so manjkale že dva sklopa prejšnji dan, povzročilo slabo voljo pri ostalih 
udeležencih. Udeleženci so bili vidno nejevoljni in so izrazili neodobravanje, ker so 
manjkale tudi pri tem sklopu, zato se jih je šlo iskat. Dekleta so prišla ob koncu prvega 
sklopa. 
 
Za način izvedbe tega sklopa sva se izvajalki odločili večer prej, saj je bil odvisen od 
izkazanega zanimanja in potreb udeležencev. 
 
Kot energizer je bila izbrana igra od prejšnjega dne, ki je služila tudi kot ponovitev 
predstavljenih akcij programa Mva. 
 
Izvedeni program ni bil v obliki simulacije, kot je bilo načrtovano, ampak smo po kratki 
ponovitvi predstavljenih akcij program Mva udeležencem dali čas in priložnost, da 
razmislijo in se v malih skupinicah pogovorijo o svoji projektni ideji. V kolikor se jim do 
takrat še ni utrnila, so imeli priložnost, da jo razvijejo. V tem času jim je bila ponujena 
podpora in pomoč ob morebitnih vprašanjih. Svoje projektne ideje so nato predstavili 
tudi ostalim. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Ideje, ki so jih razvili udeleženci: 
 
Mladinski center BIT: mladinska pobuda 
V azilnem domu bi izvajali delavnice za otroke in mladostnike, učili bi se jezika, izvajali 
gledališke in filmske delavnice, razvijali bi svojo identiteto. Poudarek bi bil na procesu, 
prijavili bi na februarski ali majski rok. Bili bi pozorni na to, da bi projekt imel velik 
vpliv tudi na okolje. 
 
Društvo Romano Veseli: mladinska pobuda 
Snemali bi CD, osredotočili bi se na glasbo in ples, ohranjanje romske kulture 
 
RIC Novo Mesto: izvajali bi lahko izmenjave, pobude ali EVS 
Za pobude imajo že dalj časa ideje. Zbirali bi rabljene obleke in jih uporabili, da bi iz 
njih naredili nove. Deali bi okraske in dodatke iz fimo mase, servetne tehnike, 
sodelovali bi z udeleženci iz PUMa; izpopolnjevali bi praktično zanje, ročne veščine in 
timsko delo. Prijavili bi na oktobrski rok. 
 
Za izmenjavo še nimajo teme, vedo pa, da bi jo gostili. 
 
Za pošiljajoči EVS že imajo kandidatko, a morajo še pridobiti akreditacijo. 
 
Društvo Romano Kolo: mladinska pobuda 
Ideje imajo za lutke za otroke, rože, izdelke iz gline, ki bi med drugim lahko služili tudi 
kot rekviziti za kakšne igre. 
 
Društvo Romano Mosto: mladinska pobuda 
Imajo več idej – očistiti naselje, iz odpadkov narediti kaj uporabnega, lahko bi delali 
slike, izdelovali lutke brez šivanja, izvedli bi lahko tabor, na katerem bi lahko sodelovali 
tudi Neromi, šivali bi romsko nošo … Vse te ideje morajo le strniti v dober in smiseln 
projekt. 
 
Društvo Romano Vozo: mladinska pobuda in mladinska izmenjava 
Nimajo še konkretne ideje, delali pa bi na podočju športa in kulture. 
 
Tematski sklop: 7. Prijavnica in prijavni postopek 

Izvajalec/-i: 
 

Elizabeta Lakosil Trajanje 
(minut): 

90 

Dan in ura 
izvedbe: 

Sobota, 30.6.2012, 11:00 – 12:30 

 
Namen sklopa: 

 

Udeležencem pokazati prijavnico in kako projektno idejo umestiti 
vanjo. 

 
Cilji sklopa: 

 

� Udeležencem pokazati prijavnico. 
� Udeležencem pokazati, čemu je namenjen kateri del 

prijavnice. 
� Udeleženci projektno idejo postavijo v okvir prijavnice. 

Umestitev sklopa 
v koncept 
seminarja: 

Nadaljevanje prejšnjega sklopa (razvijanje projektnih idej) – ni 
potrebno, da se gre v podrobnosti – odvisno od skupine. 

Vsebina: 
 

Predstavitev in razlaga posameznih tem v prijavnici, umeščanje 
njihove ideje v ta okvir. 

Viri: 
 

Vodnik po programu 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Potrebni 
pripomočki: 

Listi z napisi posameznih tem v prijavnici; mušter prijavnice (v 
katero bodo pisali svojo projektno idejo) 

Predvideni 
rezultati: 

Udeleženci spoznajo, kako je videti prijavnica, in kako njihov 
projekt oblikovati na način, da spada vanjo. 

 
Opis programa tematskega sklopa: 
 
Dejavnost Min. Izv. Opombe 
Ogrevanje 5 US  
Predstavitev 
prijavnice 

20 EL Pokažem prijavnico na računalniku. Potem na tla 
položim naslove vseh poglavij v prijavnici in 
pojasnim, kaj spada v kak del. (Upošteva se tudi 
njihove ideje in predloge.) 

Umeščanje projektne 
ideje v prijavnico 

55 EL Idejo, ki so jo razvijali v prejšnjem sklopu, 
poskušajo prenesti v prijavnico. 

Zaključek 10 EL Zaključek, predstavijo, kaj jim je uspelo naredit, 
povemo kako naprej (možna podpora tudi po 
seminarju ipd). 

 
Izvedba in vrednotenje s strani izvajalcev 
 
Skupinska dinamika in povezovanje skupine je ponovno bilo oteženo, saj se je 
usposabljanja naknadno udeležil en udeleženec iz društva Romano Vozo iz Velenja, 
čigar sodelovanje je bilo odobreno, a je zaradi obveznosti udeležbo odpovedal, nato pa 
se vseeno udeležil zadnjih treh sklopov usposabljanja. Prihod udeleženca iz tega 
društva je motiviral ostale tri udeleženke, da so bile prisotne do konca usposabljanja, a 
je vplival na povezanost skupine. 
 
Tudi drugi sklop se je prilagodil potrebam udeležencev, zato se je precej spremenil. 
Udeleženci so nadaljevali delo v skupinah po organizacijah. Prejeli so prijavnico za 
akcijo, v okviru katere bi želeli prijaviti svoj projekt, ter kopije Vodnika po programu 
Mladi v akciji za predstavljene akcije. Njihova primarna naloga je bila, da pogledajo 
prijavnico, ter preberejo predstavitev akcije na prejetih kopijah. Primerjali so 
posamezne dele prijavnice in opise v Vodniku, s čimer so bolj razumeli, kaj prijavnica 
zahteva ter kaj Vodnik po programu ponuja. V tem času jim je bila ponujena podpora 
in pomoč ob morebitnih vprašanjih. 
 
Na koncu je bil čas namenjen skupnemu pregledu prijavnice – korak za korakom smo 
sli skupaj preko nje in razjasnili nejasnosti, dvome ter razna druga vprašanja. 
 
Tematski sklop: 8. Opredeljevanje izzivov in iskanje možnih rešitev 

Izvajalec/-i: 
 

Urška Slana Trajanje 
(minut): 

90 

Dan in ura 
izvedbe: 

Sobota, 30.6.2012, 14:00 – 15:30 

 
Namen sklopa: 

Razmišljati o izzivih in možnih rešitvah pri izvajanju mednarodnih 
projektov z mladimi iz romskih skupnosti.  

 
Cilji sklopa: 

� Udeleženci identificirajo nekaj možnih izzivov pri pripravi in 
izvedbi projektov. 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

 � Udeleženci razmišljajo o možnih rešitvah.  
Umestitev sklopa 

v koncept 
seminarja: 

Zadnji vsebinski sklop je namenjen morebitnim oviram, ki bodo 
udeležence čakale ob pripravi konkretnih projektov po vrnitvi z 
usposabljanja in spodbudi za iskanje konstruktivnih rešitev. 

Vsebina: 
 

Izzivi, rešitve, ovire, mednarodni projekti, prenos znanja v prakso. 

Viri: Prijavnice, spletne strani matičnih organizacij udeležencev. 
Potrebni 

pripomočki: 
Vprašanja za kviz, sestavljena s pomočjo prijavnic in spletnih strani 
organizacij. Udeležencem je potrebno po e-pošti sporočiti, naj 
pripravijo kratko (5 min)predstavitev svojih organizacij.  

Predvideni 
rezultati: 

Problemsko drevo z nekaj izzivi in možnimi rešitvami. 

 
Opis programa tematskega sklopa: 
 
Dejavnost Min Izvaja Opombe 
Ogrevanje :  
na voz – z voza 

10 US Ponovili bomo igro »Na voz – z voza« z 2. sklopa, le 
da bodo trditve povezane s spopadanjem z ovirami: 

• se hitro odloči – se težko odloči 
• ve, kaj hoče v življenju – se še vedno »išče« 
• pesimist - optimist 
• ima rad ovire in zaplete – ne mara ovir in 

zapletov 
• je »problem solver« – je »problem maker« 
• ob misli na projekt pomisli na ovire – pozabi 

na ovire 
• hitro vidi ovire – hitro vidi rešitve 
• … 

Problemsko 
drevo 

55 US Analiza s pomočjo tehnike problemskega drevesa. Na 
list papirja narišemo problemsko drevo, korenine 
predstavljajo probleme, veje pa možne rešitve le-
teh.  

Kaj bo, ko 
pridemo domov? 

15 US Kratka predstavitev, kako delujejo zakonitosti 
prenosa znanja z usposabljanj v organizacijo in kako 
so lahko udeleženci pri tem kar najbolj učinkoviti.  

Refleksija 
počutja 

10 US Blub Tree – udeleženci na listu označijo, kako se 
trenutno počutijo, in kratko pojasnijo skupini. 

 

 
Izvedba in vrednotenje s strani izvajalk 
 
Zaradi pomanjkanja časa je bil vsebinski sklop nekoliko krajši s poudarkom na osrednji 
tehniki, poenostavljenem problemskem drevesu. Udeleženci so na list papirja zapisali 
težave, ovire, probleme, na katere bi lahko naleteli pri uresničevanju zamišljenih 
projektov. izpostavili predvsem nepoznavanje programov in prijavnih postopkov, 
zapletenost prijavne dokumentacije, vprašanje, kje dobiti sofinanciranje, strah pred 
reakcijami lokalne skupnosti in nemoč, saj v matični organizaciji nimajo možnosti 
soodločanja. Nato so se po metodi »silent floor« sprehodili med plakati drugih 
udeležencev, si ogledali zapisane probleme in čim več plakatov dopolnili z rešitvami, ki 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

bi jih predlagali drugim. Med zapisanim so prevladovale spodbude (ne obupajte, dobra 
ideja, držim pesti ipd.), konkretni predlogi rešitev pa se je nanašalo predvsem na 
dodatno usposabljanje, ponudbe sodelovanja in zamisli, kje dobiti dodatna sredstva. 
Sklop je bil smiseln, super pa bi bilo, če bi za to vsebino lahko namenili vsaj dve uri 
časa, saj bi se tako res lahko poglobili tako v opredeljevanje težav kot v iskanje rešitev 
nanje.  
 
Tematski sklop: Evalvacija usposabljanja in zaključek 

Izvajalec/-i: 
 

Urška Slana,  
Elizabeta Lakosil 

Trajanje 
(minut): 

60 

Dan in ura 
izvedbe: 

Sobota, 30.6.2012, 16:00-17:00 

Namen sklopa: Vrednotenje usposabljanja 
Cilji sklopa: Udeleženci vrednotijo usposabljanje (pridobljeno znanje, 

organizacijski vidik in počutje v skupini). 
Umestitev sklopa 

v koncept 
usposabljanja: 

Zadnji sklop usposabljanja, namenjen refleksiji in vrednotenju. 

Vsebina: 
 

Vprašanja in odgovori. Uresničenje pričakovanj. Osvojeno znanje. 
Počutje v skupini. Evalvacijski vprašalnik.  Zaključek.  

Viri: Izobraževalno vrednotenje v mladinskem delu. 
Potrebni 

pripomočki: 
Evalvacijski vprašalnik. 

Predvideni 
rezultati: 

Informacije o učinkih usposabljanja. Potrdila o udeležbi (?). 
Navodila za Youthpass. 

 
Opis programa tematskega sklopa: 
 
Dejavnost Min. Izvaja Opombe 
Pregled usposabljanja, odprta 
vprašanja 

10 US Kratek pregled usposabljanja, ali je 
ostalo še kaj odprto? 

Roža pričakovanj 10 EL Pregled rože pričakovanj in kratek 
komentar udeležencev, kako smo 
izpolnili pričakovanja  

Vrednotene vsebinskih sklopov 20 US Potreben je dogovor, kako natančne 
informacije želimo. Nekaj možnosti: 

• Stojijo v krogu, trenerji berejo 
naslove sklopov, udeleženci 
stopijo proti sredini, če jim je bil 
všeč, in nazaj, če jim ni bil. 

• Pišejo komentarje na plakate za 
vsak sklop. 

• Na glas komentiramo vsak 
sklop, trenerji beležijo. 

Evalvacijski vprašalnik 5 EL Udeleženci izpolnijo evalvacijski 
vprašalnik. 

Vrednotenje počutja v skupini 
in zaključni krog 

10 US Blub Lonely – izpolnijo in komentirajo 
list. 

Podelitev potrdil (?) in 
zaključek 

5 EL Podelitev potrdil (?), navodila za 
pridobitev Youthpass-a in zaključek. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Izvedba in vrednotenje s strani izvajalcev 
 
Dan je bil precej naporen, zato je evalvacija bila krajša od načrtovane, pa tudi zaključili 
smo prej kot pa je bilo načrtovano. 
 
Izveden je bil kratek energizer, nato pa so udeleženci s stene vzeli svojo rožo 
pričakovanj in tiste listke cvetov, ki so predstavljali izpolnjena pričakovanja, pobarvali, 
ostale pa so pustili bele. V skupini smo si povedali kar je kdo želel. 
 
Po izpolnjenem evalvacijskem vprašalniku je vsak udeleženec prejel tudi sliko Blob 
Lonely, na kateri so pobarvali človečka glede na trenutno počutje. Odločitev smo delili 
z vso skupino. 
 
Po zaključnem krogu zadnjih besed ostalim udeležencem, smo na veselje vseh naredili 
tudi skupno fotografijo in s tem zaključili usposabljanje. 
 
Neuresničena pričakovanja 
 

- ni prišlo do dogovorov za sodelovanje med udeleženimi organizacijami (izraženo 
s strani udeleženke iz društva Romano Vozo iz Velenja, a so ji ostali povedali, 
da je do povezovanja prišlo, le da ona ni bila prisotna) 

- nismo dobili motivacije za vključevanje v evropske projekte 
- še vedno ne vem dobro, kako pridobiti partnerje za projekte 
- sodelovanje v prihodnosti 

 

 
Fotografija nekaj rož pričakovanj, posneta po usposabljanju. 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Vrednotenje usposabljanja 
 
Rezultati evalvacijskega vprašalnika 
 
Udeleženci so v sklopu evalvacije usposabljanja izpolnili evalvacijski vprašalnik. Prosili 
smo jih, da so z ocenami 1-5 (1 = nisem zadovoljen, 5 = zelo sem zadovoljen) 
ovrednotili informacije pred usposabljanjem, lokacijo usposabljanj, nastanitev (sobe in 
delovni prostor), prehrano, trenerja in njune metode in svoje sodelovanje. Imeli so 
možnost opisati idejo za prijavo projekta v program Mladi v akciji in morebitne dodatne 
komentarje. Evalvacijske vprašalnike je oddalo 14 udeležencev. Usposabljanje je bilo 
dobro ocenjeno. Večina ocem udeležencev (z eno izjemo) se je gibala med 3 in 5, s 
povprečnimi ocenami med 4,29 in 4,64. V spodnjem grafu in tabeli je prikazana 
razporeditev ocen. 
 
 

 
5     f (%) 7 (50%) 6 (43%) 7 (50%) 8 (62%) 11 (79%) 8 (57%) 9 (65%) 

4     f (%) 6 (43%) 6 (43%) 5 (36%) 5 (38%) 1 (7%) 2 (14%) 2 (14%) 

3     f (%) 1 (7%) 2 (14%) 2 (14%) - 2 (14%) 4 (29%) 2 (14%) 

2     f (%) - - - - - - 1 (7%) 

1     f (%) - - - - - - - 

   Povprečna  

   ocena 
4,43 4,29 4,36 4,62 4,64 4,29 4,36 

 
Ostali komentarji udeležencev: 

• Ali po končanem seminarju razmišljate o tem, da bi vašo idejo prijavili kot 
projekt v program Mladi v akciji? Na kratko napišite vašo idejo.  

� Mladinska pobuda, prijava oktober 2012. 
� Mladinska pobuda, junij 2013 
� Da. 
� Da, oktober. 
� Da, oktobra ali februarja. 
� Da, prijava junij 2013, mladinska pobuda. 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

• Bi nam želeli še kaj sporočiti?  
� Imeli ste zelo lepo sestavljen program in upam, da boste s tem 

nadaljeval. 
� Mogoče preveč teoretično glede na interes udeležencev 

(nekaterih). Super trud in priprava, mogoče več energije pri 
motiviranju in igrah. 

� Super je blo! 
� 5 
� Fajn se mejte. 
� Hvala, ocena 3 (rubrika sodelovanje) zaradi odsotnosti prvi dan, 

ocena 4 (informacije pred usposabljanjem) zaradi računalnika, 
bilo je super, še kdaj! 

� Zelo dobrodošlo usposabljanje, tudi za navezovanje stikov s 
potencialnimi partnerji, izmenjavo izkušenj in kontaktov. 

� Upam, da nadaljujete z dobrim delom. 
 
Evalvacija trenerjev 
 
Usposabljanje »Mladi v akciji / U terne andi akcija« je bil drugi korak v sklopu 
načrtnega vključevanja  mladih Romov v program Mladi v akciji, ki si ga je zastavila 
slovenska nacionalna agencija.  
 
Usposabljanje je zelo pripomoglo k poznavanju programa s strani udeležencev, 
spodbudilo je njihovo zanimanje za pridobivanje sredstev in razvijanje kvalitetnih 
projektnih idej. Prav tako je pomembno pripomoglo k spoznavanju različnih Romskih 
skupin med seboj in k načrtom za nadaljnje sodelovanje. Opazno je bilo, da to 
progrešajo, saj nobena izmed Romskih organizacije ne izvaja druženja in spoznavanja 
z drugimi na tak način. 
 
Ciljna skupina 
 
Usposabljanje je bilo namenjeno v prvi vrsti predstavnikom romskih organizacij ter 
morda še predstavnikom organizacij, ki delajo z Romi, in je doseglo predvideno ciljno 
skupino. Večina udeležencev je bila mladih Romov, manjše število pa mladih z 
interesom za sodelovanje z romskimi vrstniki.  
 
Posebnost skupine je bilo menjavanje udeležencev, ki ga ni bilo mogoče predvideti, saj 
prijavljeni oz. sprejeti udeleženci nacionalne agencije niso obvestili o predčasnih 
odhodih, kasnejših prihodih in želji, da bi se usposabljanja udeležili drugi predstavniki 
organizacije. Zaradi tega je bilo potrebno precej prilagajanja programa, ovirano je bilo 
tudi povezovanje skupine. 
 
Večina udeležencev se je pokazala za zelo neizkušene v načrtovanju in pripravljanju 
projektnih idej, a so izkazali veliko zanimanje za učenje le-tega. Težave jim je 
povzročal časovno načrtovan urnik, saj je kljub opozorilom trenerk nenehno prihajalo 
do precejšnjega zamujanja, kar je na načrtovani program slabo vplivalo, saj je bilo 
potrebno na račun kvalitetne vsebine izpustiti precej bolj dinamičnih aktivnosti in je 
bilo usposabljanje posledično bolj statično. Kljub temu pa bi težko kaj spremenili, saj 
sva trenerki poskusili marsikaj, da bi skupino motivirali, aktivnosti pa sva prilagodili 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

kolikor je bilo mogoče, da je bilo usposabljanje kvalitetno in so bili udeleženci z 
izvedbo in rezultati zadovoljni. 
 
Namen in cilji 
 
Osnovni namen usposabljanja, pridobivanje osnovnih informacij in znanj potrebnih za 
prijavo projektov v program MVA, je bil dosežen. Cilji so bili delno doseženi. 
 
Cilj Evalvacija 
• udeležencem predstaviti 

možnosti, ki jih ponuja 
program MVA 

Udeleženci so spoznali predvsem mladinske pobude, 
mladinske izmenjave in EVS. Cilj je bil delno dosežen. 

• informirati o prijavnem 
postopku 

Udeleženci so dobili izkušnjo razvijanja projektne ideje 
in osnovne informacije o postopku prijave. Ogledali so si 
prijavno dokumentacijo. Cilj je bil delno dosežen.  

• motivirati za prijavo 
projektov, predvsem 
mednarodnih 

Udeleženci so bili motivirani predvsem za prijavo 
projektov na nacionalni ravni. Mednarodni projekti so jih 
sicer zanimali, a njihove konkretne projektne ideje so 
bile večinoma primerne predvsem za nacionalne 
projekte mladinskih pobud, kar je bilo glede na njihove 
izkušnje in način dela njihovih organizacij smiselno. 
Predvideni udeleženci, za katere bi bil cilj relevanten, se 
usposabljanja niso udeležili oz. so ga predčasno 
zapustili. Cilja ni bilo mogoče doseči.  

• predstaviti že obstoječe 
projekte in njihove 
rezultate 

Cilj je bil dosežen. Že sprejete in prijavljene projekte so 
predstavili tako gostje kot udeleženci. 

• razmišljati o izzivih in 
možnih rešitvah pri 
izvajanju mednarodnih 
projektov z romsko 
mladino 

Cilj je bil delno dosežen. Udeleženci so izpostavili izzive, 
ki jih vidijo, in drug drugemu predlagali rešitve. Sklop je 
bil nekoliko prekratek za poglobljen pogovor. Če bi bilo 
usposabljanje daljše, bi bilo smiselno sklop podaljšati in 
razprava bi se še poglobila in razširila.  

• spodbuditi povezovanje z 
drugimi mladinskimi 
organizacijami na lokalni 
ravni 

Cilj je bil dosežen. Udeleženci (z izjemo treh udeleženk, 
ki se več vsebinskih sklopov niso udeležile) so 
udeleženci povezovanje in mreženje izpostavili kot zelo 
dobrodošel del usposabljanja in se dogovorili za 
nadaljnje sodelovanje tako v okviru programa MvA kot 
izven njega. 

 
Metode dela 
 
Na usposabljanju sva uporabljali predstavitve, delo v majhnih skupinah, skupinsko-
dinamične vaje, učenje z delom ipd. Udeleženci so izrazili željo po bolj dinamičnih 
metodah, ki so bile sicer predvidene, a smo jih večkrat izpustili na račun zamujanja in 
menjav udeležencev.  
 
V primeru ponovitve usposabljanja bi bilo smiselno podaljšati usposabljanje, bolj 
poudariti gradnjo skupine ter izbrati več iger in dejavnosti s poudarkom na 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

komunikaciji, telesnih in čustvenih izzivih  in nekoliko manj poudarka na 
intelektualnem delu (npr. vaje sodelovanja in zaupanja).   
 
Vloga trenerk 
 
Vloga trenerk se je gibala med usmerjanjem procesa in direktivnim pristopom. Večini 
udeležencev bi sicer glede na opazovanje skupinske dinamike ustrezal še bolj aktiven 
pristop, a to ne bi bilo smiselno zaradi narave usposabljanja. Program MvA namreč 
spodbuja aktivno, participativno vlogo udeležencev na vseh aktivnostih, in če bi 
trenerki delovali preveč direktivno, bi obstajala nevarnost, da bi udeleženci tak model 
prenesli v svoje delo v projektih, še posebej, ker ta vzorec že obstaja v več njihovih 
matičnih organizacijah.  
 
V skladu s pogovori na pripravljalnih sestankih sva precej poudarka dali tudi 
opolnomočenju in spodbujanju bolj izkušenih članov skupine, da bi se le-ti počutili 
cenjene in da bi spodbudili izmenjavo izkušenj. Namen je bil dosežen, saj so izkušeni 
posamezniki prispevali ogromno zanimivih vsebinskih poudarkov. Kljub temu pa bi se 
verjetno zdaj odločila drugače in bolj izkušenim posameznikom dala manj priložnosti, 
da izstopajo v trenutkih dela v celotni skupini, in raje več priložnosti za prispevek v 
majhnih skupinah. Občasno so namreč izkušeni udeleženci prevzeli nekoliko 
pokroviteljsko vlogo v odnosu do drugih, kar je od trenerjev zahtevalo kar nekaj 
pozornosti in dodatnega dela za ohranjanje povezanosti skupine.  
 
Tehnični pogoji 
 
V delovnih prostorih smo imeli težave z dostopom do interneta. Kot trenerji in 
organizatorji usposabljanj običajno dostop do interneta jemljemo za samo po sebi 
umevno stvar, a morda bi bilo pri iskanju prostorov priporočljivo pri hotelu preveriti, ali 
bo povezava res ustrezna, oz. morda to vključiti v specifikacijo povpraševanja. Čeprav 
trenerji sicer običajno prinesemo pomembne didaktične pripomočke tudi v fizični obliki, 
se udeleženci pogosto zanašajo na zdaj že zares običajno dostopnost interneta. 
 
Rezultati 
 
Predvideni rezultat usposabljanja so bile predvsem projektne zamisli, ki čim bolj 
aktivno vključujejo mlade pripadnike romskih skupnosti. Na usposabljanju je nastalo 
kar nekaj realističnih in zanimivih zamisli za projekte. Udeleženci pa bodo (kot je 
nacionalna agencija že predvidela) potrebovali podporo pri razvoju in zapisu svojih 
zamisli. 
 
 
 


