
 
 

Ljubljana, 11. 3. 2019 

 

Vabilo na konferenco 

o pomenu izvajanja integriranih podpornih storitev 

za ranljive skupine prebivalstva 

 

Na Pedagoškem inštitutu, v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak 
za korakom smo aktivni v iniciativah, ki temeljijo na enakih možnostih in 
načelih demokratične civilne družbe, pri čemer posebno skrb namenjamo 
najranljivejšim skupinam otrok in njihovim staršem. Od leta 2015 si v 
mednarodnem konzorciju iniciative INTESYS / Skupaj – podpiranje ranljivih 
otrok preko integriranih storitev z 9 partnerji prizadevamo otrokom in družinam 
v ranljivem položaju zagotoviti dostop do kakovostnih storitev, ki bolje 
povezujejo različne sektorje, poklice, starostne skupine in upravne ravni. V 
Sloveniji smo tako v dveh okoljih – v Grosupljem in Trebnjem - razvijali 
integriran sistem podpore romskim družinam. Predstavili vam bomo ključna 
spoznanja in ugotovitve pilotnih projektov, ki pa niso relevantne le za delo z 
romskimi družinami, pač pa tudi z drugimi ranljivimi skupinami, zlasti tistimi iz 
drugih kulturnih in jezikovnih okolij. Zaradi političnih in ekonomskih migracij 
lahko v prihodnje pričakujemo še več z njimi povezanih izzivov, v Sloveniji pa 
šele razvijamo načine podpore za omenjene skupine. V luči zagotavljanja 
ustreznih pogojev za njihovo aktivno državljanstvo ter participacijo na trgu dela 
je ključno povezovanje relevantnih deležnikov s ciljem podpore pri vključevanju 
v sistem vzgoje in izobraževanja. Ugotovitve iz omenjenih okolij so zato izjemno 
dragocene za oblikovalce nacionalnih in lokalnih politik. Z namenom 
upoštevanja izkušenj iz prakse pri trajnostnih sistemskih izboljšavah je 
konferenca zasnovana večdeležniško in vključujoče, zato vas vabimo k 
aktivnemu prispevanju idej, izkušenj in predlogov. 

Kdaj 

26. 3. 2019 

Kje 

Center kulinarike in turizma - KULT 316, Prušnikova ulica 74, 1210 Ljubljana - 
Šentvid 

Kdo 

Na konferenco vabimo predstavnike romske skupnosti, strokovne delavce - 
praktike kot tudi uradnike iz različnih področij in nivojev upravljanja ter 
oblikovalce politik in odločevalce. 

 



 
 

Namen 

- Slišati konkretne izzive, rešitve in odprta vprašanja v zvezi s podporo 
romskim otrokom in njihovim družinam za čim zgodnejšo vključitev v 
sistem vzgoje in izobraževanja 

- Seznaniti se z ugotovitvami in priporočili projekta INTESYS / Skupaj – 
podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev 

- Skupno preučiti načine, kako pospešiti sistemsko urejanje  izvajanja 
integriranih podpornih storitev za ranljive skupine prebivalstva (na 
nacionalni in lokalni ravni) 

 

Način 

- Kombinacija plenarnih prispevkov in multidisciplinarnega dialoga za 
dosego pozitivnih sprememb pri izvajanju integriranih podpornih 
storitev za ranljive skupine prebivalstva 

- Vsi udeleženci ste vabljeni k aktivnemu prispevanju in izmenjavi 
izkušenj, idej in predlogov za trajnostne sistemske izboljšave. 

 

Prijava 

Do 20. 3. 2019 preko e-prijavnice (klik na povezavo): 
https://goo.gl/forms/76iRRV8z4UYUHdQD2  
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Program 

9.30 - 10.00 Registracija udeležencev 

10.00 - 11.30 

● Pozdravni nagovor 
○ Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport – še ni dokončno potrjeno  
○ dr. Jerneja Jager, vodja CKVI KZK, Pedagoški inštitut 

● Namen in cilji projekta 
○ mag. Mateja Režek, CKVI KZK, Pedagoški inštitut 

● Iz prve roke - izkušnje, izzivi in spoznanja lokalnih akcijskih timov: 
○ Občina Trebnje : 

Vlasta Starc, ravnateljica Vrtca Mavrica Trebnje 
Marjetka Mrak, svetovalna delavka OŠ Trebnje 

○ Občina Grosuplje: 
Andreja Jaklič Šimnic, pomočnica ravnateljice VVZ Kekec 
Grosuplje 
Jasmina Zaman, strokovna delavka CSD Grosuplje 

● Potenciali in izzivi multidisciplinarnega sodelovanja za večjo vključitev 
Romov v sistem vzgoje in izobraževanja (Andrea Celija, Urad Vlade RS 
za narodnosti) 

 

11.30 - 14.30 (z vmesnim odmorom in okrepčilom) 

Koraki k sistemski ureditvi integriranih podpornih storitev za ranljive skupine 
prebivalstva 

● Predstavitev priporočil za: 
(1) oblikovalce politik; 

(2) medinstitucionalni nivo; 

(3) povezovanje na nivoju institucij; 

(4) strokovne delavce na področju izvajanja integriranih podpornih 
storitev za ranljive skupine prebivalstva   

○ Petra Bozovičar, CKVI KZK, Pedagoški inštitut  
 

● Prenos v prakso - identifikacija ukrepov za trajnostne sistemske 
izboljšave na področju izvajanja integriranih podpornih storitev za 
ranljive skupine prebivalstva: 

- Kako vzpostaviti sistemske pogoje za oblikovanje lokalnih 
akcijskih timov za zagotovitev integriranega načina dela na 
nacionalni in lokalni ravni? 

- Kako zagotoviti potrebno vodstveno in strokovno podporo za 
izvajanje integriranih podpornih storitev? 



 
 

- Kako pridobiti zaupanje za vključitev predstavnikov romske 
skupnosti v načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje integriranega 
načina dela? 
 

Dogodek bosta procesno vodili mag. Marjeta Novak, certificirana profesionalna 
moderatorka in Natalija Vrhunc, moderatorka in facilitatorka. 

 

 

 

 
 
 

            
                           dr. Jerneja Jager,   

                                                                  Pedagoški inštitut  
           Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju 

                                                                Korak za korakom 
 

 

 

 

 

 

 

Več o projektu INTESYS: http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-
childhood/intesys 
 
http://www.korakzakorakom.si/skupaj-podpiranje-ogrozenih-otrok-preko-
integriranih-storitev-intesys 
 
Več o Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom: 
http://www.korakzakorakom.si/predstavitev 
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