
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: _KARIERNO OPOLNOMOČENJE ŽENSK Z IZKUŠNJO 
NASILJA________________________ 

 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
0 – Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
1 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
2 - Umetnost in humanistika 
3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
4 – Poslovne in upravne vede, pravo 
5 – Naravoslovje, matematika in statistika 
6 – Informacijske in komunikacijske tehnologije, (IKT) tehnika 
7 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
8 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
9 – Zdravstvo in socialna varnost 
10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 
11 - Neopredeljeno po širokem področju 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo ion informatiko in Društvo življenje 
brez nasilja___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Nasilje nad ženskami je ena od najbolj razširjenih in skritih oblik kršitve človekovih pravic. Po 
ocenah nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja in odpravljanja posledic nasilja 
nad ženskami, je nasilje v Sloveniji prisotno v vsaki peti družini. Nasilje nad ženskami ni več samo 
problem zasebne sfere, temveč ima širše družbene razsežnosti. Tudi samo evropsko Poročilo o 
krepitvi ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju EU (odbor za pravice žensk in 
enakost spolov) spodbuja razvoj posebnih pristopov k ženskam skozi programe aktivne politike 
zaposlovanja, spodbujanja podjetništva, ozaveščanja prožnih oblik dela...kar bi lahko pozitivno 
prispevalo k vključevanju prikrajšanih skupin v poklicno življenje. Partner ugotavlja potrebo po 
razvoju in širitvi tovrstnih vsebin in programov za izbrano ciljno skupino tudi v lokalnem okolju, saj s 
tem ko krepimo mrežo pomoči, ženskam dajemo možnost, da izbirajo. Zato  je bil naš NAMEN  
projekta zasnovati vsebinsko nov paket pomoči "kariernega opolnomočenja" za namen krepitve 
ekonomskega položaja žensk z vrnitvijo na trg dela. Partner se srečuje z mankom znanj s tega 
področja. O tem pa se tudi študenti srečujejo s pomanjkanjem praktičnih izkušenj o zasnovi, pripravi 
in izvedbi programov (storitev), zato bo projekt zmanjšal to vrzel in omogočil partnerju razvoj 
novega paketa vsebin, študentom pa zagotovil krepitev strokovnih in praktičnih kompetenc in dvignil 
možnost zaposljivosti.  
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Ob tem smo si zadali naslednje  CILJE projekta so: 
- proučiti možnost razvoja vsebinsko novega paketa pomoči za ženske z izkušnjo nasilja 
- raziskati potrebe žensk z izkušnjo nasilja po specifičnih temah in vsebinah kariernega 
opolnomočenja 
- razviti tematske pakete vsebin za namen svetovanja in izobraževanja 
-izvesti delavnice/krajša neform. izobraževanja za krepitev kompetenc na področju kariernega 
opolnomočenja žensk z izkušnjo nasilja 
 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Na podlagi prepoznanega problema in zastavljenih ciljev je projektna skupina z različnimi 
aktivnostmi, metodami in pristopi s sodelovanjem potovala skozi sledeče faze projekta: 
I. SPOZNAVANJE OGRODJA VSEBINE PROJEKTA 
1. delavnica: Spoznavanje: 
- članov projekta in njihovih vlog 
- načina projektnega dela ter dogovor o delu 
- specifik cilje skupine (varovanje os. podatkov, etičnost, zaupnost) 
- pomena spodbujanja učenja in pridobivanja/krepitve kompetenc  
- osnov kariernega opolnomočenja 
REZULTAT: V ta namen so študentke proučile nasilje ter se osredotočile na teoretično opredelitev 
nasilja z vidika zdravstva, gospodarstva, ekonomije ter sociale. Pripravljeno je vsebinsko poročilo. 
 
II. RAZISKAVA POTREB  
2. delavnica: 
- Priprava študije o sorodnih programih v tujini za ženske z izkušnjo nasilja,  
- analiza potreb uporabnic o vsebinah, ki bi jim omogočale profesionalni razvoj, ekonomsko 
neodvisnost in krepile kompetenco zaposljivosti na trgu dela -  kariernem opolnomočenju za namen 
razvoja  aktualnih izobraževalnih vsebin (anketa, intervju, fokusna skupina) 
REZULATI: opis sorodnih programov v tujini, ki se osredotočajo na karierno opolnomočenje ciljne 
skupine 
REZULTAT: izvedena kvantitativna in kvalitativna analiza - poročilo 
 
III. RAZVOJ PAKETA KARIERNEGA OPOLNOMOČENJA 
- razvoj programov usposabljanja na tematska področja, kot so: karierno načrtovanje, izdelava 
individualnega kariernega načrta, krepitev veščin za iskanje dela, spodbujanje podjetniške 
miselnosti…(glede na interes, prepoznan glede na rezultate raziskave) 
- definiranje ključnih kompetenc in razvoj "kataloga znanj kariernega opolnomočenja" (cilji, metoda 
dela, vsebine, kompetence) – razvili smo 6 vsebinsko različnih izobraževalnih vsebin 
- pogovor o specifikah izobraževanja odraslih, prožne oblike učenja, nove metode   - prenos znanja 
- Priprava gradiv za izvedbo delavnic (delovni listi, vprašalniki, prezentacije, didaktični pristop...)  
- Sama izvedba delavnic za uporabnice (izvajajo študenti, mentorska pomoč) v času od 18. do 20. 
6. 2019 
 
REZULTAT: Katalog kariernega opolnomočenja za ženske z izkušnjo nasilja« z opredeljenimi 6. 
učnimi enotami: Ta so: 1. Spoznavanje sebe, svojih ambicij in karierni razvoj, 2. samozavestno po 
poti svoje kariere, 3. Zdrav življenjski slog, 4. Kaj znam, to veljam, 5. Osnove računalniške 
pismenosti , 6. Pomen ustrezne komunikacije. 
Izvedba vseh delavnic v časovnem obsegu 1h za vsako vsebinsko področje. 
 
IV. DISEMINACIJA 
- Evalvacija delavnic in predlogi za izboljšave (evalvacijski listi, udeleženke so bile v večini zelo 
zadovoljne tako z vsebino delavnice kot tudi z organizacijo in izvedbo programa (želijo si časovno 
daljše delavnice).  
Evalvirale pa smo tudi sam projekt in aktivnosti ter podale predloge za nadaljnji razvoj projektne 
ideje. 
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• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Projekt ima jasen rezultat, rešitev problema in uporabnost za partnersko organizacijo in v  širši 
družbi  -  to je razvoj novega vsebinskega sklopa oblike pomoči za ženske z izkušnjo nasilja za 
namen krepitve ekonomske neodvisnosti, podpori pri vrnitvi na delo. Zelo pomembno je prepoznati 
vse napore, ki jih ženske naredijo, da bi odšle iz nasilnega odnosa in jim pri tem nuditi podporno 
okolje. Na podlagi prepoznanega problema in zastavljenih ciljev smo projektna skupina z različnimi 
metodami in pristopi oblikovali naslednje rezultate: 
- raziskava podobnih programov kariernega opolnomočenja v tujini in možnost prenosa v lokalno 
okolje (dokument) 
- raziskava potreb in interesov uporabnic za namen kariernega opolnomočenja (dokument) 
- "Katalog znanj kariernega opolnomočenja žensk z izkušnjo nasilja" (dokument) 
- izvedena izobraževanja (delavnice) (6) 
- predlogi za izboljšave na podlagi evalvacije (evalvacijski list, zapisnik). 
 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
 
Pojasnilo: zaradi specifičnosti ciljne skupine (zavezanost k varovanju njihove identitete zaradi 
nevarnosti prepoznavanja s strani nasilnega partnerja) so obrazi udeleženk na delavnicah 
zakriti, tako da kažejo hrbet, je fotografija pokrita z drugo fotografijo ali pa je odrezana. 
Fotografije je pregledal projektni partner in dovolil uporabo za namen promocije projekta. S 
kolažem fotografij smo želeli ujeti utrip dela na vrhuncu projekta, to je izvedbi delavnic za 
ženske z izkušnjo nasilja.  
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