
 

3.1 Aktivnosti v okviru pilotnega projekta, donos in doseženi rezultati v primerjavi s pričakovanji 
 
 
 

Aktivnost Datum Kraj Opis izvedene aktivnosti 

1. Srečanje lokalne 

koordinacijske skupine 

3.3.2016 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, osnovne šole, centra za socialno delo, zdravstvenega 

doma, CŠOD in PI. 

Vsebina sestanka: predstavitev iniciative, dogovor o izvedbi uvodnih aktivnosti pod 

vodstvom italijanskega partnerja, dogovor o ustanovitvi koordinacijske skupine za 

vzpostavljanje integriranega podpornega sistema za predšolske otroke in njihove 

družine. 

2. Srečanje lokalne 
koordinacijske skupine 

9.1.2017 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, osnovne šole, centra za socialno delo, CŠOD in PI. 

Vsebina sestanka: Predstavitev iniciative, pomen kontinuiranih in integriranih 

pristopov, pomen medsektorskega sodelovanja, predstavitev dinamike srečanj, 

predvidena vsebina in pričakovani rezultati, sporazum o ustanovitvi koordinacijske 

skupine za vzpostavitev integriranega podpornega sistema skrbi za predšolske otroke 

in njihove družine. 

1. Okrogla miza 30.3.2017 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, romske skupnosti, osnovne šole, centra za socialno delo, 

zdravstvenega doma, knjižnice, zavoda za zaposlovanje, policije, ministrstva za šolstvo, 

Amnesty International, občine, CŠOD in PI. 



 

1. Delovno srečanje 6.4.2017 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, osnovne šole, centra za socialno delo, zdravstvenega 

doma, knjižnice, CŠOD in PI. 

Uporabljeni material iz kompleta orodij: Ekomapiranje. 

Vsebina sestanka: Predstavitev integriranega podpornega sistema skrbi, predstavitev 

udeležencev in njihovih pričakovanj, določanje skupne vizije vseh udeležencev 

(oblikovanje vizije, ki bo vključevala vse vključene institucije). 

Načrtovanje skupnih aktivnosti do naslednjega srečanja: skupne aktivnosti za 

vzpostavljanje zaupanja z romskimi starši (lutkovna predstava za otroke v vrtcu v 

sodelovanju s CŠOD), jutranji obisk otrok iz romske skupnosti in njihovih staršev v vrtcu, 

opravljanje zdravniških pregledov za že vpisane romske otroke v vrtcu (v sodelovanju z 

zdravstvenim domom in CŠOD), dogovor o kontaktiranju občine glede možnosti 

organiziranja brezplačnih prevozov na delavnice v knjižnici, aktivnosti za vzpostavitev 

povezav med romsko in neromsko skupnostjo (delavnica v knjižnici, dogodki za otroke v 

knjižnici), aktivnosti za ozaveščanje romskih staršev o pomenu izobraževanja in 

aktivnosti v vrtcu; aktivnosti za mehek prehod v osnovno šolo (trije obiski bodočih 

prvošolcev v osnovni šoli). 

2. Delovno srečanje 11.5.2017 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, osnovne šole, centra za socialno delo, zdravstvenega 

doma, knjižnice, CŠOD in PI. 

Uporabljeni material iz kompleta orodij: Stopnje integriranega delovanja 

Pregled in ocena dela, opravljenega od prejšnjega srečanja 

Načrtovanje skupnih aktivnosti do naslednjega srečanja: skupne aktivnosti za izgradnjo 

zaupanja z romskimi starši (dogovor s knjižnico, da se posebna pozornost posveti 

romskim družinam, ki obiščejo knjižnico, delavnica v romskem naselju, obisk otrok iz 

romske skupnosti v vrtcu), skupne aktivnosti za vzpostavitev povezav med romsko in 

neromsko skupnostjo (delavnice v knjižnici), priprava protokola za neobiskovanje 

osnovne šole, aktivnosti za zagotovitev prisotnosti občinskega predstavnika na 

srečanjih lokalnega akcijskega tima. 



 

 

3. Delovno srečanje 8.6.2017 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, romske skupnosti, Amnesty Int., osnovne šole, centra 

za socialno delo, knjižnice, CŠOD in PI 

Uporabljeni material iz kompleta orodij: Referenčni okvir za integrirano delovanje v 

vrtcih 

Pregled in ocena dela, opravljenega prejšnji mesec: razprava o »domači nalogi« – 

pregled referenčnega okvira. 

Načrtovanje skupnih aktivnosti do naslednjega srečanja. 

4. Delovno srečanje 19.9.2017 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, osnovne šole, centra za socialno delo, zdravstvenega 

doma in PI. 

Uporabljeni material iz kompleta orodij: Zgodbe o povezovanju → branje v majhnih 

skupinah, razprava o tem, kako jim ti opisi pomagajo razumeti integriran podporni 

sistem. Razprava vodi do ideje o skupnem obisku Družinskega centra Mala Ulica v 

Ljubljani. https://www.malaulica.si/en/aktivnosti/  

Pregled in ocena dela, opravljenega v prejšnjem mesecu. Načrtovanje skupnih 

aktivnosti do naslednjega srečanja. 
Obisk Družinskega centra 

Mala ulica 

10.10.2017 Ljubljana Predstavniki vrtca Kekec Grosuplje obiščejo Družinski center Mala ulica. 

5. Delovno srečanje 17.10.2017 Grosuplje Mapiranje obstoječih dejavnosti, ki jih izvajajo različne organizacije v tem okolju. 

Prisotni: predstavniki vrtca, PI, zavoda za zaposlovanje, knjižnice, romski svetnik, 

predstavniki Amnesty Int., CŠOD in ZD. 

3. Srečanje lokalne 
koordinacijske skupine 

28.11.2017 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, centra za socialno delo, CŠOD, zdravstvenega doma in 

PI. 

6. Delovno srečanje 28.11.2017 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, osnovne šole, centra za socialno delo, CŠOD, 

zdravstvenega doma in PI. 

7. Delovno srečanje 20.12.2017 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, centra za socialno delo, CŠOD, zdravstvenega doma, 

Rdečega križa, knjižnice, predstavnik romske skupnosti, Amnesty International in PI. 

8. Delovno srečanje 31.1.2018 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, knjižnice, zdravstvenega doma, centra za socialno delo, 

CŠOD, zavoda za zaposlovanje in PI. 

Akcijski načrt. 



 

 

1. Usposabljanje 28.3.2018 Grosuplje Krepitev zmogljivosti: usposabljanje na temo socialna pravičnost 

Udeleženci: člani lokalnega akcijskega tima in drugi predstavniki njihovih institucij. 

Prisotni so bili predstavniki zdravstvenega doma, centra za socialno delo. 

CŠOD, vrtca, lokalne knjižnice in lokalnega zavoda za zaposlovanje. 

9. Delovno srečanje 4.4.2018 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, dveh osnovnih šol, policije, centra za socialno delo, 

CŠOD, zdravstvenega doma, PI 

Vsebina sestanka: Ocenjevanje usposabljanja na temo socialne pravičnosti, 

načrtovanje naslednjega usposabljanja na temo partnerstva s starši. 

Pregled in ocena akcijskega načrta iz prejšnjega meseca. 

Načrtovanje skupnih aktivnosti do naslednjega srečanja: skupna delavnica vrtca in 

CŠOD v romski skupnosti, etno večer v knjižnici, delavnica v knjižnici na temo zdravja 

(za starše in otroke) – sodelovanje vrtca, knjižnice in zdravstvenega doma. Pomočnica 

ravnateljice v vrtcu in mentorica iz CŠOD se bosta srečali in načrtovali aktivnosti za 

mehek prehod otrok, vpisanih v vrtec (od jeseni naprej); delavnica, ki jo vodi policija v 

romski skupnosti ; razprava o organizaciji zaključne skupne okrogle mize (Trebnje in 

Grosuplje). 

2. Usposabljanje 10.5.2018 Grosuplje Krepitev zmogljivosti: usposabljanje na temo partnerstva s starši in 

vzpostavljanja zaupanja 

Udeleženci: člani lokalnega akcijskega tima in drugi predstavniki njihovih 

institucij. Prisotni so bili predstavniki zdravstvenega doma, centra za socialno 

delo, CŠOD, vrtca, lokalne knjižnice in lokalnega zavoda za zaposlovanje. 



 

 

10. Delovno srečanje 5.6.2018 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtca, centra za socialno delo, CŠOD, osnovne šole 2 in PI 

Revizija mesečnega akcijskega načrta, načrtovanje okrogle mize, načrtovanje dela 

lokalnega akcijskega tima po koncu projekta (srečanje 4-krat letno, vrtec kot 

pobudnik). 

Skupni evalvacijski sestanek s 

predstavnico italijanskih 

partnerjev 

12.6.2018 Grosuplje Prisotni: ravnateljica vrtca Trebnje, pomočnici ravnateljic  iz vrtcev Grosuplje in 

Trebnje, svetovalni delavki iz osnovnih šol Grosuplje in Trebnje, učiteljica iz osnovne 

šole Trebnje, vzgojiteljica iz vrtca Grosuplje, direktorica centra za socialno delo 

Grosuplje, izvajalka delavnic in mentorica iz CŠOD, knjižničarka iz lokalne knjižnice. 

Poročilo članov iz Grosupljega: Lokalni akcijski tim je pripravljen sodelovati tudi po 

koncu projekta, svoje sodelovanje pa vidijo kot zelo pomembno in podpirajoče. Cilj: 

»prehod romskih otrok v vrtec«: nekateri posamezni otroci so vpisani v vrtec in ga 

obiskujejo, v primerjavi z obdobjem pred dvema letoma pa pomeni korak naprej. 

V vrtcu si želijo nadaljevati z dejavnostmi doseganja. 

Poročilo članov iz Trebnjega: Velik uspeh v tem okolju je vzpostavitev 

»multidisciplinarnega akcijskega tima« in močna podpora občine. V smislu sledenja 

cilju »mehkejši prehod iz vrtca v osnovno šolo« ostaja veliko vprašanj (močne 

povezave med osebjem v vrtcu in osebjem v šoli, razumevanje prehoda v smislu, da 

so institucije/šole pripravljene na otroke, namesto da bi bili otroci pripravljeni na 

šolo). 

Zaključna skupna okrogla miza 24.10.2018 Grosuplje Prisotni: predstavniki vrtcev Trebnje in Grosuplje, romskih skupnosti Trebnje in 

Grosuplje, osnovne šole, centrov za socialno delo Trebnje in Grosuplje, zdravstvenega 

doma Grosuplje, knjižnice Grosuplje, policije Grosuplje, ministrstva za šolstvo, Amnesty 

International, občin Trebnje in Grosuplje, CŠOD, varuha človekovih pravic, urada za 

narodnosti in PI 

 


