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1. Uvod – kaj je projekt WhomeN? 

Splošni cilj projekta WhomeN je ponuditi nove priložnosti in kompetence odraslim ženskam, 

katerim grozi socialna izključenost, izboljšati njihove kvalifikacije in s tem izboljšati njihovo 

zaposljivost in vključevanje v družbo, predvsem z uporabo inovativnih metodologij za 

priznavanje spretnosti in kompetenc, ki vključujejo transverzalne in mehke spretnosti. 

Projekt se osredotoča na razvoj učinkovitega protokola za evalvacijo spretnosti in kompetenc 

na podlagi evropskih smernic za ugotavljanje in potrjevanje, orodij ECVET in EQAVET. 

To bo mogoče predvsem s programom usposabljanja za strokovnjake s področja izobraževanja 

odraslih, ki bo prilagojen vrednotenju spretnosti in kompetenc s pomočjo orodij ECVET in 

EQAVET, evropskih smernic za ugotavljanje in potrjevanje učenja. 

Ti strokovnjaki bodo kasneje oblikovali inovativen protokol, ki bo prilagojen posebnim 

značilnostim teh žensk in njihovim potrebam. V njihovih vsakodnevnih poklicnih življenjih bodo 

mentorji zaznali mehke spretnosti, ki bi ženskam lahko pomagale dokončati njihov proces 

socialno-poklicne in kulturne integracije. Vendar pa mentorji pogosto niso seznanjeni z 

metodami ugotavljanja in potrjevanja ECVET in EQAVET ter s tem, kako ta orodja izkoristiti. 

Dodano vrednost projekta predstavlja doseg zavedanja o učinkovitosti protokola in orodjih. 

Projekt se osredotoča na socialno ogrožene ženske, mehke spretnosti pa so tisti združevalni 

element, ki bo ženskam, ki jim grozi socialna izključenost, nudil nove zaposlitvene možnosti in 

celovit razvoj. 

 

1.1 KONTEKST IN INOVACIJE 

Zahvaljujoč evropskemu sodelovanju med dopolnjujočimi se organizacijami iz različnih držav 

in delovnih področij, s skupnimi cilji, je ta študija osredotočena na analizo potreb po 

usposabljanju žensk v nevarnosti socialne izključenosti, ki so lahko zaposlene ali nezaposlene 

z možnostjo zaposlitve. Usposabljanje za boljšo zaposljivost in vseživljenjsko učenje, 

namenjeno tem ženskam, je tako cilj analize in priporočil. 

 

Ogrožene ženske se pri procesu družbenega in poklicnega vključevanja soočajo z mnogimi 

težavami. 

Te težave so naslednje: 

 nezadostne poklicne kvalifikacije, 

 težave pri priznavanju predhodno pridobljenih kvalifikacij zaradi pomanjkanja sistema 

priznavanja in enakovrednosti spričeval in usposabljanja, zlasti v primeru begunk ali 

migrantk in žensk starejših od 45 let, 

 izoliranost žensk z velikimi družinami, ki svoj čas posvečajo hišnim opravilom, 

 ovire, ki jih povzročajo nizke stopnje kvalifikacij in izkušenj ter neformalno učenje, 
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 nizka stopnja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij ter težave s priznavanjem teh kvalifikacij 

omejujejo dostop žensk do specializiranih delovnih mest, 

 delo v negotovih ekonomskih in pogodbenih razmerah. 

Projekt WhomeN je nastal iz potrebe po razvoju novih pristopov za izboljšanje strokovne 

usposobljenosti žensk, katerim grozi socialna izključenost. 

 

Namen tega predloga je razviti nove metodologije in protokol, ki bo temeljil na priznavanju 

znanja in sposobnosti, ki jih ženske pridobijo na različnih področjih življenja (formalna 

izobrazba, delovne izkušnje, življenjske izkušnje) upoštevajoč evropske smernice za 

ugotavljanje in potrjevanje,orodji ECVET in EQAVET. To bo omogočilo tako nadaljnjo 

profesionalizacijo poklicev, ki jih navadno opravljajo ženske, katerim grozi socialna izključenost 

kot tudi boljšo integracijo žensk, ki ta dela opravljajo brez uradnih poklicnih kvalifikacij, toda z 

veliko izkušnjami in kompetencami. Za okrepitev socialne vključenosti ogroženih žensk z orodji 

za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij je treba nujno upoštevati ne le osnovne spretnosti in 

kompetence, ampak tudi transverzalne spretnosti, usmerjene v razvoj novih sposobnosti.  

Projekt bo prispeval k Strategiji Evropa 2020 in njenim ciljem, upoštevajoč vlogo izobraževanja 

in usposabljanja pri priznavanju kompetenc, opolnomočenju posameznikov in zagotavljanju 

dostopa do vseživljenjskega učenja za odrasle z nizko stopnjo izobrazbe, brezposelne, migrante 

in osebe, ki so zgodaj opustile šolanje, kar jim bo omogočilo posodabljati kompetence vse 

življenje. 

 

2. Cilji 
 

Glavni cilj te študije je ugotavljanje potreb po usposabljanju ogroženih žensk v sodelujočih 

regijah tega projekta. Vsaka partnerska država (Bolgarija, Nemčija, Italija, Latvija, Romunija, 

Slovenija in Španija) bo določila specifične profile žensk, na katerih bo izvedena  njihova študija 

(ženske starejše od 45 let, migrantke). 

Ta splošni cilj vsebuje niz specifičnih ciljev, ki usmerjajo celotno raziskavo: 

 pridobitev znanja o usposabljanju in delovnih izkušnjah ogroženih žensk, ki živijo v 

sodelujočih regijah projekta WhomeN, 

 pridobitev znanja o potrebah za usposabljanje ogroženih žensk v vseh sodelujočih državah, 

za izboljšanje njihovih možnosti za pridobitev kvalificiranih delovnih mest boljše kakovosti, 

 zagotovitev smernic strokovnjakom s področja izobraževanja odraslih za razvoj gradiva za 

usposabljanje socialno ogroženih žensk, s ciljem izboljšanja njihovih priložnosti za 

pridobitev kvalificiranih delovnih mest. 
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3. Metodologija raziskovanja 

Raziskovanje združuje kvantitativni in kvalitativni pristop. Partnerji projekta WhomeN, ki 

zagotavljajo usposabljanje socialno ogroženih žensk v Bolgariji, Nemčiji, Latviji, Italiji, Romuniji, 

Sloveniji in Španiji, so intervjuvali migrantke, begunke in ženske starejše od 45 let, ki 

predstavljajo ciljno skupino, ki je bila izbrana kot najbolj reprezentativna v veliki skupini žensk, 

ki jim grozi socialna izključenost. Pogosto so soočene s težavami, povezanimi s priznavanjem 

poklicnih in osebnih spretnosti. 

Kvalitativni del študije je bil izveden z analizo diskurza in analizo pogovora z namenom 

določitve diskurzov v zvezi z usposabljanjem in zaposlitvenimi priložnostmi pri udeleženkah v 

vsaki organizaciji. Pridobili smo informacije o prioritetah, potrebah in običajih migrantk, 

begunk in žensk starejših od 45 let na področju usposabljanja. Te informacije ponujajo dodaten 

vpogled v elemente, ki vplivajo na osebne oz. subjektivne zadeve, kot so motivacija, ovire ter 

zadovoljstvo. 

Večina raziskovalnega dela je zasnovana na metodologiji s kratko kvantitativno analizo in 

poglobljeno kvalitativno analizo. 

Tako smo bili mnenja, da najučinkovitejšo metodologijo predstavlja pristop "od spodaj 

navzgor" – od scenarija, ki je najbližji dejanskemu stanju in neposrednega stika s socialno 

ogroženimi ženskami, pri čemer se izogibamo poudarku na velikih institucijah ali agencijah. 

Omogočili so ga organi, ki sodelujejo v projektu. To so organi, ki usposabljajo te ženske, jih 

spremljajo in jim svetujejo pri postopkih iskanja zaposlitve in socialnem vključevanju. 

Kvalitativne raziskovalne tehnike nudijo poglobljeno spoznavanje realnosti predmeta študije 

od blizu. Analiza zagotavlja informacije in gradivo, ki je bogato z odtenki in podrobnostmi ter 

je lahko zelo zanimivo za zasnovo in celostno razumevanje predmeta analize. 

Naslednja tabela predstavlja kvalitativne raziskovalne tehnike, ki so bile opredeljene za 

zajemanje vseh specifičnih ciljev študije. 
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Tabela 1: Cilji kvalitativnega raziskovanja 

Posebni cilji študije Kvalitativni metodološki pristop 

Pridobitev znanja o usposabljanju in 

delovnih izkušnjah ogroženih žensk, ki 

živijo v sodelujočih regijah projekta 

WhomeN. 

 pregled dokumentacije študij, poročil in drugih 

obstoječih statističnih podatkov o potrebah po 

usposabljanju ogroženih žensk, zlasti o njihovem 

zaposlovanju in usposabljanju 

 poglobljeni intervjuji z ogroženimi ženskami: 

 migrantke  

 ženske starejše od 45 let 

Pridobitev znanja o potrebah za 

usposabljanje ogroženih žensk v vseh 

sodelujočih državah, za izboljšanje njihovih 

možnosti za pridobitev kvalificiranih 

delovnih mest boljše kakovosti. 

 poglobljeni intervjuji z ogroženimi ženskami: 

 migrantke  

 ženske starejše od 45 let 

 lokalna delovna skupina žensk 

Zagotovitev smernic strokovnjakom s 

področja izobraževanja odraslih za razvoj 

gradiva za usposabljanje ogroženih žensk, 

s ciljem izboljšanja njihovih priložnosti za 

pridobitev kvalificiranih delovnih mest. 

 poglobljeni intervjuji z ogroženimi ženskami: 

 migrantke  

 ženske starejše od 45 let 

 lokalna delovna skupina žensk 

Tehnični povzetek načrta vzorčenja: 

Tabela 2: Podatki raziskave 

Populacija (Ženske – udeleženke – končni 

kazalniki projekta WhomeN) 

2190 

Geografski obseg Sodelujoče države: Bolgarija, Latvija, Nemčija, Italija, 

Španija, Romunija, Slovenija. 

Velikost 150 veljavnih anket (21 na državo), 7 fokusnih skupin 

Napaka Brez namena pridobivanja statistično pomembnih 

rezultatov 

Vrsta raziskave 
Osebni intervju 

Samoanketiranje 

(Opomba: glej Prilogo 1: Metodologija O1) 
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3.1 RAZISKOVALNA ORODJA 

Kvantitativna/kvalitativna študija – uporaba vprašalnikov  

(Za dodatne informacije glej Prilogo 3: Vprašalniki: predloge intervjujev) 

 

Zasnovana sta bila posebna vprašalnika – eden za migrantke in podoben za ženske starejše od 

45 let. Vprašalniki so vključeni v prilogah na koncu dokumenta. Vprašalniki vsebujejo 26 

vprašanj in predlogo za ocenjevanje mehkih spretnosti, razdeljeni pa so na 4 sklope: 

 SKLOP 1: socio-demografske lastnosti 

 SKLOP 2: izobrazba in poklicne kvalifikacije 

 SKLOP 3: dejavnosti usposabljanja in zaznavanje potreb 

 SKLOP 4: vrednotenje mehkih spretnosti 

 

3.1.1 Kvalitativna študija s fokusnimi skupinami 

Na območju vsake partnerske države je bila organizirana lokalna delovna skupina socialno 

ogroženih žensk, ki spadajo v posebno ciljno skupino, ki jo je izbral vsak partner. Vsi partnerji 

so imeli možnost, da po svoji presoji izberejo najprimernejše profile za srečanja, upoštevaje 

nekaj priporočil: 

CILJNE SKUPINE 

1. aktivne ženske, ki sodelujejo na tečajih usposabljanja v organizaciji 

2. ženske, ki so članice združenj žensk 

3. zaposlene ženske 

4. nezaposlene ženske 

5. usposobljene ženske 

6. ženske brez izkušenj z usposabljanjem 

 

Proces razvoja fokusnih skupin je potekal upoštevaje naslednje smernice in predloge. 

(Glej informacije v Prilogi 2) 

UDELEŽENCI omejeno število udeleženk (največ 15) + moderator + opazovalec 

ČAS 1 ura in pol (največ) 
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CILJI 

 zbrati informacije o zaznavanju, odnosih, občutkih, prepričanjih, izkušnjah in 

pričakovanjih žensk, ki jim grozi socialna izključenost v zvezi s težavami pri 

iskanju zaposlitve 

 prepoznati potrebe po usposabljanju in izobraževanju žensk in težave pri 

formalnem priznavanju delovnih izkušenj in usposabljanj 

 opredeliti transverzalne in mehke spretnosti s potencialom razvoja skozi 

programe usposabljanja 

POSAMEZNE FAZE 

1. izbor udeleženk, ki ustrezajo ciljni skupini 

2. partnerji projekta WhomeN v vseh državah stopijo v stik z udeleženkami 

preko telefona ali e-maila (v obeh primerih je poudarek na kratkem opisu 

projekta, njegovih potreb in njegovega pomena za ženske, ki jih naslavlja) 

3. logistična organizacija fokusnih skupin: prostor, moderator, opazovalec, 

snemanje 

4. izpolnitev vprašalnika (Sklop 4, MEHKE SPRETNOSTI, največ 30 minut) 

5. aktivna razprava (1 ura) 

 

4. Najnovejša študija 

Priporočilo Evropskega sveta (2012/C 398/01) navaja, da lahko potrjevanje neformalnega in 

priložnostnega učenja navaja, in sicer znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih z 

neformalnim in priložnostnim učenjem, močno izboljša zaposljivost in mobilnost ter hkrati 

okrepi motivacijo za vseživljenjsko učenje, zlasti tistih, ki so socialno-ekonomsko prikrajšani ali 

nizko kvalificirani. 

Neformalno izobraževanje (NFI) ima dolgo zgodovino in velja za pomembno obliko učenja, 

osebnostnega razvoja in usposabljanja za aktivno sodelovanje v družbi. NFI je trajni 

izobraževalni proces, ki odraslim nudi možnost, da razvijajo in krepijo svoje vrednote, 

spretnosti in kompetence, ki se razlikujejo od tistih, ki se razvijejo v okviru formalnega 

izobraževanja. Tako imenovane "mehke spretnosti" vključujejo širok spekter spretnosti. 

Študija potreb po usposabljanju žensk kot reprezentativne skupine oseb, ki jim grozi socialna 

izključenost, namerava omogočiti oblikovanje orodja, ki bo olajšalo proces priznavanja 

kompetenc in mehkih spretnosti, pridobljenih v poklicnem življenju. 

NAJRELEVANTNEJŠI ZAKLJUČKI ANALIZE ZBRANIH PODATKOV 

Migrantke 

Migrantke se v EU se soočajo z visokim tveganjem socialne izključenosti. Stopnja tveganja se 

povečuje s starostjo žensk. Tveganje je odvisno tudi od stopnje izobrazbe in od tega, ali je z 

njimi njihova družina. Migrantke brez podpore družinskih članov pogosto izgubijo motivacijo 
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spričo vseh težav, ki jih je treba premostiti v novi državi. Starejše kot so ženske, višja je stopnja 

tveganosti socialne izključenosti. Poleg tega je tveganje odvisno tudi od geografskih 

dejavnikov: ženske, ki živijo na podeželju, veliko težje pridobijo službo in se težje udeležijo 

tečajev ali praktičnih usposabljanj. 

Več kot 90 odstotkov anketiranih žensk je povedalo, da največji izziv predstavlja birokracija. 

Pogosto ne dobijo zadostnih informacij o procesih priznavanja kvalifikacij, zmedejo pa jih 

tudi nasprotujoče si informacije o njihovih pravicah in obveznostih. 

Muslimanske ženske se soočajo z dodatno težavo: večina intervjuvanih žensk je izkusila rasizem 

zaradi nošenja hidžaba. Prav tako je zaradi hidžaba težje pridobiti službo ali se udeležiti 

praktičnega usposabljanja. To velja zlastu za sektorje z visoko stopnjo stikov s strankami, saj 

večina delodajalcev prepoveduje nošenje hidžaba. Raven strpnosti je odvisna tudi od 

geografskih dejavnikov. Tveganje za socialno izključenost žensk, ki nosijo hidžabe, je večje na 

podeželju. 

 

Vključevanje neevropskih žensk na trg dela predstavlja resen problem. Poleg kulturnih vidikov 

obstajajo tudi demografski dejavniki (prisotnost številnih mladih mater z majhnimi otroki) in 

problem usklajevanja družinskega življenja z zaposlitvenimi možnostmi. Usklajevanje 

delovnega in družinskega življenja je problem, ki ga migrantke, pogosto ne morejo razrešit, saj 

ne morejo računati na pomoč družinske mreže. 

Ženske starejše od 45 let: 

Podatki so bili zbrani v treh partnerskih državah, Latviji, Bolgariji in Sloveniji. Približno 30% 

registriranih brezposelnih žensk je bilo starejših od 50 let. Kljub temu, da so bile v neformalnem 

izobraževanju aktivnejše od moških ali mlajših žensk, so pogosto izrazile potrebo po posebnih 

usposabljanjih kot sredstvih za ustvarjanje novih zaposlitvenih priložnosti. 

Ženske starejše od 45 let se pri vključevanju v izobraževanju in usposabljanju soočajo s 

številnimi ovirami: pomanjkanje prostega časa, previsoki stroški izobraževanja in nezadostna 

ponudba ustreznega usposabljanja za delovna mesta, ki so jim trenutno na voljo na trgu dela. 

Te ženske morajo prilagoditi proces priznavanja mehkih in drugih veščin, pridobljenih med 

opravljanjem poklica. V večini primerov imajo veliko izkušenj in mehkih spretnosti, ki so jih 

razvile na preteklih delovnih mestih, nimajo pa priznanj, ki bi jim omogočala sodelovanje v 

procesih zaposlovanja. Zaradi te težave velikokrat izgubijo motivacijo. 

 

Uradni nacionalni sistemi priznavanja usposabljanja in poklicnih spretnosti 

V evropskih državah, ki sodelujejo v tej študiji, se neformalni programi priznavajo s certifikatom 

in z univerzitetno diplomo, če je nekdo uspešno zaključi študij. 
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Poleg tega je uradno priznane strokovne spretnosti mogoče pridobiti na posebnih 

tečajih/usposabljanjih. Tovrstne tečaje/usposabljanja nudijo registrirane/akreditirane 

izobraževalne institucije/organizacije (kot je večina partnerskih organizacij, ki sodelujejo v 

študiji). Tečaje morajo certificirati različne zbornice, zavod za zaposlovanje, zaposlitveni center 

in druge nadrejene institucije. Tečaji lahko vsebujejo teme povezane s poklici in teme, ki se 

nanašajo na socialne, jezikovne in IKT spretnosti. 

Nacionalni sistem ne priznava neformalno pridobljenih znanj – strokovnih, socialnih, jezikovnih 

in IKT spretnosti. Edina možnost za priznavanje neformalno pridobljenih spretnosti je 

priporočilo delodajalca. Vsak zaposleni ima pravico, da zaprosi za priporočilo, kadar ga 

potrebuje. Delodajalec je dolžan podrobno opisati poklicne, socialne, jezikovne in IKT 

spretnosti zaposlenega, če je za to zaporsil zaposleni. Tovrstna priporočila so zelo pomembna 

za zaposlene, če iščejo oz. zaprosijo za novo delovno mesto, saj ni drugih organov, ki bi 

priznavali spretnosti, pridobljene z neformalnim učenjem. 

 

Priznavanje znanj in spretnosti migrantk 

Poklicne sposobnosti migrantov lahko uradne institucije priznajo glede na posamezne poklice. 

Vendar pa morajo migranti za priznanje predložiti potrdila – certifikat z nazivom poklicne 

izobrazbe ali univerzitetno diplomo. Potrdila morajo biti prevedena in zakonito overjena s 

strani uradne institucije. 

Na žalost migranti nimajo možnosti za priznanje strokovnih spretnosti, tudi če so dolga leta 

opravljali določen poklic. Imajo pa vedno več priložnosti, da delodajalcem predstavijo svoje 

sposobnosti, s tem da opravijo praktično usposabljanje. Lahko torej izkoristijo dejstvo, da v 

Evropi primanjkuje kvalificiranih delavcev. 
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5. Kvantitativna/kvalitativna analiza študije: intervjuji 

(Opomba: glej Prilogo 3: Vprašalniki za migrantke in begunke / ženske 45+) 

Raziskovalna skupina projekta WhomeN je izvedla analizo rezultatov, ki združuje podatke iz 

obeh vprašalnikov: tistega, ki je namenjen ciljni skupini migrantk in tistega, ki je namenjen 

ženskam starejšim od 45 let. 

Značilnosti in cilji obeh vprašalnikov so podobni, zato jih je v izhodišču mogoče poenotiti za 

pridobitev bolj konkretnih in uporabnih rezultatov. 

Analiza bo izvedena v tematskih sklopih. Prvo fazo bo predstavljala grafična ponazoritev 

uporabljenih podatkov, sledila pa bo kvalitativna in kvantitativna analiza. 

SKLOP 1: socio-demografske lastnosti 

V študiji je bilo anketiranih 158 žensk, od tega 120 migrantk in begunk, 38 pa je bilo žensk 

starejših od 45 let. 

Večina teh žensk (61,4%) je starejših od 45 let in le 14% predstavljajo mlade ženske (mlajše od 

30 let). Prvi sklep na podlagi te analize je torej, da ženske, ki prihajajo v naše organizacije po 

usposabljanje, zaposlitev in nasvet za priznavanje spretnosti in delovnih izkušenj, aktivno iščejo 

zaposlitev. Večina jih je izpostavljena tveganju socialne izključenosti, ne le zaradi spola in izvora 

(v primeru migrantk), ampak tudi zaradi razlogov, povezanih z njihovo starostjo. 

Mnoge ženske, ki sodelujejo v študiji, imajo družinske obveznosti, vzdrževane otroke starejše 

od 10 let, in pogosto živijo s partnerjem. Omeniti je treba tudi, da 20% anketiranih žensk živi 

samih. 

Med anketiranimi migrantkami in begunkami jih večina prihaja iz azijskih držav, Južne Amerike 

in držav Evropske unije. 36% migrantk v državi gostiteljici biva od enega do treh let, 31% pa jih 

je v državi že osem let ali več. Velika večina žensk (67%), ki so odgovorile na vprašanje o svojem 

upravnem položaju v državi, ima dovoljenje za prebivanje in delo. 18 od teh žensk je v 

posebnem položaju zaradi statusa begunca. 

 

SKLOP 2: Izobrazba in poklicne kvalifikacije 

Študija kaže, da je večina od 158-ih anketiranih žensk visoko usposobljenih, 38,69% ima 

univerzitetno izobrazbo, 12,06 % jih je opravilo poklicno usposabljanje, 21,61 % pa je končalo 

obvezno srednješolsko izobraževanje. Vendar pa ima le 38% žensk uradno potrdilo o izobrazbi, 

ki so jo prejele v matični državi. 

V zvezi s kompetencami, pridobljenimi pri opravljanju poklica, ženske kot najpomembnejšo 

kompetenco navajajo odgovornost, sledijo ji ustne in pisne komunikacijske spretnosti, timsko 

delo in samozavest pri delu. 
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Pomembno je tudi ustrezno načrtovanje in upravljanje s časom, pa tudi informacijsko 

tehnološke spretnosti. V nadaljevanju študije bomo preverili, kako so te kompetence povezane 

s potrebami po usposabljanju, na katere se nanašajo. 

Delovne izkušnje 

Pri analizi trenutnih razmer na področju zaposlovanja ugotovimo, da je 32,53% anketiranih 

žensk brezposelnih, 28,31% žensk pa dela s pogodbo za nedoločen čas. Poudariti je treba, da 

skoraj 10% žensk trenutno dela brez pogodbe. Zaradi svojega neurejenega statusa so najbolj 

ranljiva skupina, z najnižjimi možnostmi za zaposlitev. Naša prizadevanja se morajo 

osredotočiti na to, da jim zagotovimo alternativno usposabljanje ter jim pomagamo, da uredijo 

svoj pravni položaj. 

Skoraj 54,74% trenutno zaposlenih žensk bi zamenjalo svoje delovno mesto. Pri analizi 

podatkov ugotovimo, da so intervjuvane ženske večinoma zaposlene v sektorjih, kot so 

storitveni sektor in kmetijstvo, oskrba na domu in varstvo otrok. 

Kar zadeva pretekle delovne izkušnje, 52,41% žensk ima že vsaj 10 let delovnih izkušenj. Po teh 

podatkih lahko sklepamo, da imajo anketirane ženske širok spekter delovnih izkušenj, zato je 

cilj usposabljanja izboljšanje strokovnosti pri delu. 

Glede zaposlenosti migrantk ugotavljamo, da so njihovi pogostejši poklici tudi v matični državi 

povezani s storitvenim sektorjem. Delo v restavracijah, barih in hotelih dosega 23,08%, sledijo 

pa zaposlitve, povezane z izobraževanjem in formalnim usposabljanjem. Čistilec prostorov, 

tovarniški delavec in pisarniški uradnik sodijo med delovna mesta, ki so prav tako pogosta pri 

anketiranih ženskah. 

30,82% anketiranih žensk je brezposelnih. Pri analizi dela, ki bi ga opravljale, opazimo, da 

njihova motivacija upade in pričakovanja se zmanjšajo, ko gre za spreminjanje sektorja. Najbolj 

zaželena bodoča delovna mesta so tesno povezana z njihovimi preteklimi delovnimi izkušnjami: 

izobraževanje in varstvo otrok, družbene dejavnosti, osebne storitve, storitve dobave hrane in 

pijače ter predelava hrane. 

58,2% anketiranih žensk meni, da obstaja povezava med njihovo stopnjo izobrazbe in službo, 

ki jo opravljajo. Skoraj 24% teh žensk meni, da njihovo delovno mesto zahteva kvalifikacije, 

nižje od tistih, ki jih imajo, le 5% pa jih meni, da poklic, ki ga opravljajo, spada v višjo poklicno 

kategorijo v primerjavi z njihovo sedanjo usposobljenostjo. 

Iskanje zaposlitve 

Ko smo prišli do ocene težav, s katerimi se pri iskanju zaposlitve soočajo migrantke in ženske 

starejše od 45 let, smo ugotovili, da je 23,41% anketiranih imelo težave pri iskanju zaposlitve, 

38% pa jih je izjavilo, da je včasih težko najti zaposlitev. Skupaj predstavljajo 61,41% celote, v 

primerjavi s samo 31%, ki so navedle, da nimajo težav pri iskanju zaposlitve. 
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Med ovirami, zaradi katerih imajo težave pri iskanju zaposlitve, je najpogostejše pomanjkanje 

priložnosti zaposlovanja (13,55%, Slika 22). Drugo oviro pri iskanju zaposlitve pa predstavlja 

starost (12,02%). 

Za našo študijo je zelo zanimivo, da se največ ponavljajo ovire, kot so omejene poklicne izkušnje 

(9,46%), nezadostno ali neustrezno usposabljanje (8,7%), visoka raven zahtevane 

usposobljenosti pri zaposlovanju (8,18%) in komunikacijske spretnosti (6,91%). 

Vse te spremenljivke so tesno povezane z usposabljanjem – orodjem, ki je bistvenega pomena 

za izboljšanje zaposlitvenih možnosti žensk, ki jim grozi socialna izključenost, kar je splošni cilj 

našega projekta. 

 

SKLOP 3: Dejavnosti usposabljanja in dojemanje potreb 

Pri dostopu do usposabljanja, se intervjuvaje  ženske v tej študiji, soočajo z vrsto ovir, med 

drugim so to finančne težave, težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, itd. 

Vendar pa je poleg teh dejavnikov za uresničitev interesa po usposabljanju pomembno 

predvsem poznavanje ponudb za usposabljanje in postopka prijave, nato pa sledi dejanska 

izvedba tega načrta. Podatki o informiranosti o ponudbah usposabljanja kažejo, da 45,57% 

anketirank meni, da je obveščenost zelo dobra, 47,47% žensk pa ponudb ne pozna ali je 

nezadostno obveščenih. 

Kar zadeva zanimanje za usposabljanje, je 82% anketiranih žensk izrazilo zanimanje, samo 12% 

jih to ne zanima in meni, da je usposabljanje dejavnost, ki ne olajša dostopa do zaposlitve. Med 

anketiranimi ženskami, ki so opravile usposabljanje za pridobitev zaposlitve ali izboljšanje 

zaposlitve, več kot polovica (52,53%) pravi, da se je udeležila usposabljanja ravno v ta namen. 

Po drugi strani pa je po zaključku usposabljanja le 37,39% anketiranih žensk izjavilo, da so ti 

tečaji izpolnili svoj cilj in jim pomagali najti dobro službo ali izboljšati prejšnjo. Upoštevati je 

treba tudi, kot bomo podrobneje videli v nadaljevanju, da obstaja pomanjkanje motivacije za 

udeležbo na usposabljanjih, saj so pričakovanja glede koristi usposabljanja večja od doseženih 

rezultatov. 

Ko analiziramo razloge za neudeležbo v ponujenem usposabljanju, je najpogostejši razlog 

pomanjkanje informacij o tečajih (24,76%), sledi pa pomanjkanje zanimanja za tečaje, ker ti ne 

ustrezajo njihovim potrebam (16,99%). Visoki stroški tečajev, ki jih zanimajo (14,56%), so še en 

dejavnik, ki se pogosteje pojavlja v podatkih, kot tudi časovni razpored, kateri pogosto ni 

združljiv z njihovim trenutnim delovnim časom (12,14%) ali z njihovimi družinskimi 

obveznostmi. 
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Še ena pomembna ovira, s katero se srečujejo (v primeru migrantk), je znanje jezikov, vendar 

nekatere udeleženke raziskave menijo, da ti tečaji niso potrebni. Ko analiziramo potrebe po 

usposabljanju z vidika njihovih stališč in motivacij, se kot tista, za katera imajo ženske največ 

zanimanja, pojavljajo naslednja področja: 

 

 IT spretnosti (20%) 

 Jeziki (19%) 

 Tehnike iskanja zaposlitve (12%) 

 Hotelirstvo (10%) 

 Komercialne dejavnosti (4%)  

 Oskrba (4%) 

 Kuharske spretnosti (3%) 

 Poklicno izobraževanje in usposabljanje 

(3%) 

 Čiščenje in hišna opravila (3%) 

 Izobraževanje (3%) 

 Delo v vrtcu (2%) 

 Poznavanje kultur (2%) 

 Geriatrija (2%) 

 Integracija (2%) 

 Kozmetične in frizerske storitve (2%) 

 Zdravstvene storitve (2%) 

Analiza njihovih motivacij za usposabljanje za pridobitev zaposlitve v prihodnosti kaže, da 

večina anketiranih žensk meni, da je usposabljanje zelo koristno (82%), enak odstotek žensk bi 

se jih tudi udeležil, v nasprotju s samo 13% tistih, ki tečajev ne želijo obiskovati. 

Za zaključek lahko podamo ugotovitev, da je večina žensk motivirana za usposabljanje kot 

sredstvo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, pri čemer jih za nadaljevanje usposabljanja 

najbolj motivira možnost izboljšanja kvalifikacij in sposobnosti (43,96%), pa tudi druženje z 

drugimi (30,77%). 

Ti podatki kažejo na dodano vrednost usposabljanj, ki se jih udeležujejo ženske, saj 

usposabljanje ne pomaga le pri iskanju zaposlitve, ampak se pojavlja tudi kot instrument za 

spodbujanje druženja in omilitev izoliranosti. Ta trditev je bila deležna mnogih komentarjev na 

pogovorih, saj zadeva tako migrantke kot tudi ženske starejše od 45 let, ki imajo manj 

družinskih obveznosti. 

SKLOP 4: Vrednotenje mehkih spretnosti 

Naši cilji v zvezi z vrednotenjem mehkih spretnosti žensk intervjuvanih za študijo projekta 

WhomeN so:  

 Ženske pripraviti do tega, da razmislijo o mehkih spretnostih in se zavedo njihovega 

pomena v poklicnem življenju. 

 Ženskam omogočiti, da z zbiranjem dokazil dosežejo priznanje formalnih in neformalnih 

spretnosti, ki so jih pridobile v življenju. 

 Ženskam omogočiti, da prepoznajo in ocenijo svoje močne in šibke točke v zvezi z mehkimi 

spretnostmi. 

 Zbrati in okrepiti mehke spretnosti, sredstva in prednosti migrantk s strokovnega vidika, 

začenši z analizo mehkih spretnosti. 
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 Opredeliti pot, ki ji morajo slediti ženske, da bi se spoprijele z vprašanji, ki zadevajo njihovo 

polno poklicno vključenost in s tem njihovo popolno vključenost. 

 

Prvi izziv, s katerim smo se soočili, je bil, da se odločimo, katere mehke veščine so primerne za 

vrednotenje ob upoštevanju profilov intervjuvanih žensk in njihovega potenciala pri iskanju 

zaposlitve. Izbrane mehke spretnosti so bile tiste, za katere menimo, da so ključne za 

opravljanje poklicev, za katere so udeleženke najbolj motivirane. 

Po analizi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da so se ženske v vprašalnikih za mehke 

veščine samoocenjevale zelo pozitivno in ponudile visoke ocene. Naša analiza je temeljila na 

majhnih razlikah. 

Razvrstili smo jih v naraščajočem vrstnem redu in razumeli, da moramo najprej ponuditi tiste 

spretnosti, ki so ocenjene najnižje, kot tiste, ki jih moramo najbolj upoštevati pri analizi potreb 

po usposabljanju. Mehke spretnosti, razvrščene od najnižje do najvišje ocene, so: 

1. Avtonomnost in samoiniciativnost, kjer so ženske najnižje ocenile postavko "izpodbijam 

tradicionalne predpostavke o tem, kako stvari potekajo; eksperimentiram, da bi stvari 

izboljšal, kadar je to mogoče". 

2. Sposobnost matematičnega razmišljanja je mehka veščina, ki je sprožila najbolj sporne 

komentarje, ženske so jo ocenile kot manj pomembno pri opravljanju poklica. Postavka “za 

reševanje problemov pri delu in v vsakdanjem življenju uporabljam numerične izračune” je 

bila ocenjena najnižje. 

3.  Spretnosti iskanja zaposlitve, kjer ima postavka “poznam različne načine iskanja 

zaposlitve” najnižjo oceno, kar je ključna informacija, ki jo je treba upoštevati pri 

oblikovanju vsebin kurikuluma, ki bo podpiral naš protokol v okviru projekta WhomeN. 

4. Digitalne kompetence in informatika, kjer ima najnižjo oceno postavka “za promocijo 

rezultatov svojega dela uporabljam družbena omrežja ”. 

5. Usmerjenost v dosežke, kjer ima najnižjo oceno postavka “znam zmeriti rezultate 

izboljšav”, vendar veliko intervjuvank ni dobro razumelo pomena te izjave. 

6. Delo s strankami, kjer ima najnižjo oceno postavka “ razumem potrebe strank in se z 

njihovimi težavami spoprimem z optimizmom”. 

7. Prilagodljivost, kjer ima najnižjo oceno postavka “visoka zmogljivost za soočanje z 

inovativnimi situacijami”. 

8. Avtonomno učenje, kjer ima najnižjo oceno postavka “opredelim svoje učne potrebe in 

načrtujem ukrepe za njihovo izpolnitev”. Ta vidik razkriva pomembno nalogo, s katero se 

soočamo pri razvoju te študije. 

9. Frustracijska toleranca. 
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10. Samoučinkovitost in upravljanje s časom, kjer postavka “svoje naloge lahko prilagodim 

urniku, brez da bi potreboval dodaten čas” doseže najnižjo oceno od treh. 

11. Spretnost pogajanja in reševanja konfliktov, kjer ima najnižjo oceno postavka “svoja 

mnenja znam izraziti na pozitiven in neagresiven način”, kar je zelo pomembna informacija, 

ki jo je treba upoštevati pri oblikovanju vsebin kurikuluma, ki bo podpiral naš protokol v 

okviru projekta WhomeN. 

12. Organizacijske sposobnosti, kjer ima najnižjo oceno postavka “Iahko organiziram vse 

korake dela in jih prilagodim potrebam ali problemom v zadnjem trenutku”. 

13. Odgovornost, kjer ima najnižjo oceno postavka “postavljam vprašanja o nenatančnih 

navodilih”. 

14. Timsko delo, z visokimi ocenami za tri podstavke. 

15. Socialne in državljanske kompetence, kjer ima najnižjo oceno postavka “zanimam se za 

probleme, ki vplivajo na lokalno skupnost ali so svetovno pomembni in jih pomagam 

reševati”. 

16.  Kakovost pri delu, kjer ima najnižjo oceno postavka “ko gre za kakovost, s potrebnim 

trudom in pobudami sodelujem pri najmanjših podrobnostih”. 

17. Komunikacija, kjer imata najnižjo oceno postavki “oblikujem potrebna vprašanja za 

pridobitev povratnih informacij” in “svoje ideje znam izraziti na jasen in jedrnat način”. 

 

6. LOKALNE DELOVNE SKUPINE 

6.1 SKLEPI TEMATSKIH SKUPIN PO DRŽAVAH 

Vsak partner projekta je na vsakem partnerskem ozemlju organiziral lokalno delovno 

skupino, v katero so bile vključene ženske, ki jim grozi socialna izključenost in tako spadajo v 

izbrano specifično ciljno skupino. 

Vsem partnerjem je bilo omogočeno, da izberejo za njih najprimernejše profile, predlogo 

in metodologijo za delovno srečanje. Koordinator projekta je podal nekaj priporočil za 

poenotenje meril. (Več informacij v Prilogi 2). 

Na koncu je vsaka država partnerica izdelala SWOT analizo. Ta analiza prikazuje sklepe in 

rezultate pridobljene med razpravami v delovnih skupinah. 

 

 

 



 
 
 

18 
 

NEMČIJA; pripravila organizacija LEB (Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen e.V.) 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Visoko motivirane ženske 

 Visoka stopnja izobrazbe 

 Pripravljenost vključevanja v praktična 

usposabljanja in nadaljnje izobraževalne 

programe 

 Nizka stopnja sprejemanja nošenja hidžaba 

v Nemčiji, zlasti na podeželju 

 Visoka raven birokracije v Nemčiji 

 Težave pri priznavanju certifikatov 

 Dokazovanje delovnih izkušenj s 

potrebnimi certifikati 

 Težave pri usklajevanju delovnega in 

družinskega življenja 

 Upravljanje s časom, predvsem za ženske z 

majhnimi otroki 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Kratkoročno  Poslabšanje političnih razmer v Nemčiji 

zaradi populistov 

 Dolga obdobja brezposelnosti vodijo v 

frustracijo 

 Brez nadaljnjega financiranja storitev za 

begunce 

 Zapostavljenost podeželja pri financiranju 

storitev nizkega praga 

 Dragi tečaji jezika, predvsem tečaji na višjih 

stopnjah, ki so potrebni za pridobitev 

delovnih dovoljenj ali za študij na nemških 

univerzah 

 Izboljšanje jezikovnih kompetenc 

 Priznavanje spričeval/certifikatov 

 Delodajalci, ki na begunke/migrantke ne 

gledajo stereotipno in jim nudijo možnosti, 

da pokažejo svoje sposobnosti 

Srednjeročno 

Sprejemanje žensk, ki nosijo hidžab, v 

vsakdanjem življenju. 

Dolgoročno 

Sprejemanje begunk/migrantk kot enakopravnih 

partneric na vseh družbenih področjih, npr. na 

trgu dela, v kulturnem, političnem in družbenem 

življenju. 

 

ITALIJA; pripravila organizacija COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 

Onlus) 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Na trgu dela je veliko migrantk, ki iščejo 

usposabljanje za potrditev spretnosti in 

pridobitev novih, ki bi ustrezale potrebam 

lokalnega trga dela 

 Veliko migrantk je usposobljenih in ima 

predhodne delovne izkušnje, ki lahko, če so 

priznane, obogatijo ponudbo lokalnega trga 

dela 

 Malo priložnosti za usposabljanje in delo  za 

migrantke 

 Ponujeno usposabljanje ženskam ne 

omogoča dostopa do zaposlitve 

 Pomanjkanje dostopnih informacij o 

usposabljanju ustvarja ovire za migrantke in 

posledično tudi frustracije in nemoč 
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 Nekatere ženske so organizirane v 

skupnostih in združenjih in so ustvarile 

mrežo, ki lahko nudi strukturno podporo 

migrantkam ob prihodu v Italijo 

 Migrantke so pripravljene delati in pomagati 

spremeniti trenutni položaj drugih migrantk 

 Obstaja veliko migrantk z dobrim 

poznavanjem italijanskega jezika, kulture in 

sistema ter odličnim znanjem maternega 

jezika, kulture in sistema 

 Mnoge migrantke nimajo potrebnega 

znanja italijanskega jezika, kulture in 

sistema 

 Spretnosti, kompetence in delovne izkušnje, 

ki jih migrantke prinesejo s seboj, se 

pogosto izgubijo, ker niso priznane 

 Mnoge migrantke potrebujejo delo takoj, če 

želijo finančno podpreti svojo družino in 

tako nimajo časa za usposabljanje 

 Priseljenke se pogosto soočajo z izzivi 

usklajevanja svojih želja z dolžnostmi do 

družine, kot to velja za številne italijanske 

ženske 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Kratkoročno  Nedavna gospodarska kriza je zmanjšala 

možnosti zaposlitve za migrantke 

 Prihod vedno novih priseljencev s 

kompleksnimi okoliščinami ustvarja izzive 

za vključevanje v lokalno skupnost 

 Pomanjkanje ustreznih informacij o 

priseljevanju oz. negativne informacije, ki 

jih posredujejo lokalni mediji v lokalni 

skupnosti, ustvarjajo negativno ozračje in 

posledično ovire za vključevanje 

 Vse več priložnosti za delo z migranti zaradi 

novih prihodov oseb, ki zaprosijo za 

mednarodno zaščito 

 Staranje prebivalstva ustvarja več delovnih 

mest v sektorju oskrbe 

 Povečanje priložnosti za usposabljanje in 

pridobivanje delovnih izkušenj z novo 

politiko na področju dela 

Srednjeročno 

 Priznavanje kvalifikacij, usposabljanj in 

delovnih izkušenj migrantk 

 Ženska združenja kot stalna strukturna 

podpora ženskam ob prihodu v Italijo 

 Učinkovitejša politika zaposlovanja in 

usposabljanja, namenjena potrebam žensk 

 Staranje italijanskega prebivalstva in 

odhajanje mladih lahko vodi v zaposlitvene 

priložnosti za mlade migrante v različnih 

sektorjih 

Dolgoročno 

 Migrantke imajo enake možnosti kot druge 

ženske in moški, kar spodbudi inovacije v 

številnih sektorjih v državi 

 Razcvet trga dela in usposabljanja 
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ROMUNIJA; pripravila organizacija AIDROM (Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania) 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Pripravljenost delodajalcev, da zaposlujejo 

begunke brez znanja romunskega jezika 

 Nizka stopnja brezposelnosti v Timisoari – 

veliko delovnih mest 

 Odločenost begunk, da jim uspe. 

 Družinska podpora in kulturno pogojena 

finančna skrb moških za družino. 

 Pomanjkanje pouka romunskega jezika 

 Pomanjkanje brezplačnih usposabljanj v 

arabščini ali angleščini 

 Pomanjkanje delujočega sistema za 

priznavanje mehkih spretnosti  

 Nizka informacijsko tehnološka pismenost 

med begunkami 

 Nizka samozavest  

 Vojne travme in nezaupanje v pristojne 

organe 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Kratkoročno  Diskriminacija in nepoznavanje 

migracijskega vprašanja 

 Težave pri zaposlovanju žensk starejših od 

45 let 

 Nizko kvalificirana delovna mesta, nizke 

plače 

 Privlačnost dela v tujini in odhod iz države 

Zaradi notranjih migracij v Romuniji je potrebne 

več delovne sile. Ta primanjkljaj lahko pokrijejo 

migranti in tako se bo ustvarjal vse večji interes 

za to populacijo. 

Dolgoročno 

Vzpostavitev zanesljivega sistema za priznavanje 

spretnosti za ženske s strani zasebnega sektorja, 

razvoj socialnih projektov ter povečanje števila 

socialnih podjetij, ki lahko zaposlujejo ranljive 

skupine beguncev.  

 

ŠPANIJA; pripravila organizacija ALJARAQUE Foundation 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Visoka stopnja izobrazbe 

 Pripravljenost sodelovanja v praktičnih 

usposabljanjih in nadaljnjih izobraževalnih 

programih 

 Visoka stopnja sodelovanja v dejavnostih za 

pomoč drugim migrantkam 

 Bogate delovne izkušnje 

 Rasizem in diskriminacija v nekaterih 

sektorjih zaposlovanja 

 Visoka stopnja birokracije pri priznavanju 

usposabljanja in izobraževanja 

 Upravljanje s časom za uskladitev dela in 

družinskih obveznosti 

 Slabe možnosti za usposabljanje in 

pomanjkanje informacij o razpoložljivih 

tečajih 

 Nizka raven IT spretnosti in 

komunikacijskih sposobnosti ter nizka 

samozavest 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
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Kratkoročno  Pomanjkanje formalnega priznavanja orodij 

za potrjevanje delovnih izkušenj, 

usposabljanj in spretnosti 

 Starostna diskriminacija pri zaposlovanju 

 Dolga obdobja brezposelnosti vodijo v 

pomanjkanje motivacije in težave z 

duševnim zdravjem 

 Malo zaposlitvenih možnosti za migrantke 

v poklicih, ki ne vključujejo dela hišne 

pomočnice 

 Izboljšanje jezikovnih kompetenc 

 Boljše informacije o formalnih procesih  

potrjevanja spretnosti in kompetenc 

 Izboljšanje kanalov za razširjanje ponudbe 

usposabljanja 

Srednjeročno 

 Oblikovanje in načrtovanje usposabljanj, ki se 

bolje prilagajajo razmeram na trgu dela 

Dolgoročno 

 Razvoj orodij za priznavanje delovnih 

izkušenj in neformalnega usposabljanja 

 Izboljšanje nadnacionalnih komunikacijskih 

kanalov, namenjenih priznavanju 

izobraževanja 

 

SLOVENIJA; pripravila organizacija CIK TREBNJE (Center za izobraževanje in kulturo Trebnje) 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Odgovornost 

 Znanje 

 Izkušnje: širok razpon mehkih spretnosti in 

poklicnih spretnosti 

 Pomanjkanje IT spretnosti in sposobnosti 

prilagajanja novim situacijam 

 Pomanjkanje spretnosti, potrebnih za 

relevantnost na delovnem mestu zaradi 

hitre modernizacije delovnega okolja 

 Nizka samozavest 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Kratkoročno  Ženske pogosto ne konkurirajo uspešno v 

sodobnih postopkih zaposlovanja 

 Pomanjkanje možnosti za usposabljanje ali 

neseznanjenost z njimi, nizka motivacija 

 Pomanjkanje računalniških spretnosti 

Treba je izkoristiti možnosti izobraževanja, ki so 

na voljo na trgu, za pomoč ženskam pri 

usposabljanju za zaposlitvene potrebe in poklicni 

razvoj. 

Dolgoročno 

Obstoječe izobraževalne programe je treba 

prilagoditi in nadgraditi, da bodo priznavali že 

pridobljene kompetence in spretnosti. 

 

BOLGARIJA; pripravila organizacija GEN (Association Generations) 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Širok razpon uporabnih mehkih in poklicnih 

spretnosti 

 Lojalnost; izkušnje; znanje; medosebne 

spretnosti; odgovornost 

 Pomanjkanje spretnosti, potrebnih za 

obstoj na delovnem mestu zaradi hitre 

modernizacije delovnega okolja 
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 Neodvisnost: starejše delavke se znajo 

zanesti nase 

 Pomanjkanje spretnosti za konkuriranje 

(ocenjevanje s poudarkom na 

kompetencah) 

 Nepoznavanje novih tehnologij 

 Težave pri usklajevanju delovnega in 

družinskega življenja 

 Menjavanje zaposlitev – starejši zaposleni 

na spremembo kariere pogosto gledajo 

negativno, mlajši pa razumejo, da lahko 

prinese zadovoljstvo in novo energijo in ti 

celo spremeni življenje 

 Pomanjkanje samozavesti 

 Pomanjkanje sposobnosti prilagajanja 

novim razmeram 

 Pomanjkanje veščin za uspešen nastop na 

sodobnih razgovorih 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Kratkoročno  Starostna diskriminacija pri zaposlovanju 

 Starejše ženske sprejemajo službe, ki se ne 

ujemajo z njihovimi kvalifikacijami 

 Starejše ženske pogosto ne konkurirajo 

uspešno v sodobnih postopkih 

zaposlovanja 

 Nerazumevanje potrebe po prilagodljivem 

delovnem času za boljše ravnovesje med 

poklicnim in zasebnim življenjem 

 Pomanjkanje možnosti za usposabljanje 

 Onemogočen dostop do vodstvenih 

položajev 

 Pomanjkanje prihodka, občutek 

negotovosti in poniževanje 

Ker v državi primanjkuje kvalificirane delovne sile, 

se od delodajalcev pričakuje, da bodo vlagali v 

razvoj človeških virov, kar vključuje ženske, ki se 

usposabljajo za prilagajanje zahtevam delovnih 

mest in poklicni razvoj. 

Dolgoročno 

Ženske bi morali podpreti z zakoni oz. s predpisi 

in posebnimi ukrepi za fleksibilnost delovnega 

časa, na primer v obliki zaposlitev s krajšim 

delovnim časom, saj se morajo ženske prilagajati 

potrebam trga dela, hkrati pa opravljati družinske 

obveznosti. 

 

LATVIJA; pripravila organizacija LAEA (Latvian Adult Education Association) 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Visoka stopnja izobrazbe in širok nabor 

prečnih spretnosti 

 Delovne izkušnje 

 Neodvisnost žensk 45+, manj družinskih 

obveznosti 

 Motiviranost za učenje in dvig kompetenc 

 Nizka motivacija za učenje za ¼ 

prebivalstva 

 Ženske niso pripravljene tvegati z 

ustanovitvijo lastnega podjetja 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
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Kratkoročno  Prikrita diskriminacija žensk 45+ na trgu 

dela 

 Malo možnosti za izobraževanje zaradi 

pomanjkanja denarja 

 Ker na trgu dela v Latviji primanjkuje 

kvalificirane delovne sile, se od 

delodajalcev pričakuje, da bodo iskali 

delovno silo v tujini in ne bodo vlagali v 

izobraževanje lokalnega prebivalstva 

Močne nevladne organizacije, ki podpirajo 

ženske skozi izobraževanje, svetovanje, 

vzpostavljanje stikov in socializacijo 

Srednjeročno 

Podpora lokalnih oblasti pri neformalnem 

izobraževanju lokalnega prebivalstva, vključno z 

ženskami 

Dolgoročno 

Podpora iz strukturnih skladov EU v obdobju 

2017-2020 za izobraževanje zaposlenih, vključno 

z ženskami 

 

 

7. ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

 
7.1. PREGLED USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA ŽENSK V NEVARNOSTI 

SOCIALNE IZKLJUČENOSTI V EU 

 

Ženske, ki so sodelovale v tej raziskavi, pripadajo dvema različnima ciljnima skupinama s 

podobnimi težavami pri dostopu do zaposlitve, s skupnimi potrebami po kompetencah in 

usposabljanju ter priznavanju delovnih izkušenj: migrantke in ženske starejše od 45 let. 

V skupini migrantk je prisotna visoka stopnja kvalifikacij. Večina jih je pridobila univerzitetno 

izobrazbo v matični državi, vse pa se soočajo z ovirami pri priznavanju teh kvalifikacij v EU. 

Večina intervjuvanih žensk iz Maghreba je prikazala izjemno raznolikost kvalifikacij, čeprav gre 

za migrantke z najnižjo stopnjo izobrazbe. 

Ko te ženske pridejo v evropsko državo, se soočajo z velikimi težavami pri dostopu do 

zaposlitev, primernih njihovi stopnji izobrazbe in usposobljenosti. Večini so običajno na voljo 

iste vrste poklicev: skrbnik, čistilec prostorov, položaji, ki zahtevajo nižjo stopnjo 

usposobljenosti, kot je njihova. 

 

Za ženske v teh okoliščinah ni dovolj možnosti za zaposlovanje, te možnosti pa so še manjše, 

če gre za ženske starejše od 45 let. Obstaja pomanjkanje priložnosti, da bi razvile spretnosti, 

potrebne za uspešno konkuriranje v trenutnih procesih zaposlovanja, te spretnosti pa so nujne 

za obstoj v hitro spreminjajočem se delovnem okolju. Mnoge ženske starejše od 45 let skrbi, 

da jim primanjkuje spretnosti za uspešno konkuriranje na sodobnih razgovorih za zaposlitev, 

zlasti glede na vse večjo osredotočenost na ocenjevanje kompetenc. 
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Ženske starejše od 45 let pogosto doživljajo dvojno diskriminacijo, saj nimajo dostopa do 

izboljševanja spretnosti, hkrati pa so deležne podcenjevanja prejšnjih poklicnih izkušenj. To 

pomeni, da delodajalci izgubijo priložnost, da izkoristijo to pogosto zelo pozitivno poklicno 

izkušnjo. Delodajalci pogosto ne prepoznajo široke palete spretnosti, znanja in izkušenj žensk 

starejših od 45 let. Usklajevanje te skupine z novim delovnim mestom je zelo težko, saj velja 

prepričanje, da gre za delovno silo z omejenimi sposobnostmi, brez poklicne kariere. 

Njihova izobrazba in spretnosti pogosto ne ustrezajo novim proizvodnim strukturam, zato je 

veliko dobro usposobljenih ljudi v tej starostni skupini prisiljenih sprejeti razvrednoteno, 

nekvalificirano in slabo plačano fizično delo. Deprivacija, občutek negotovosti in ponižanje ob 

koncu poklicnega življenja so pogoste težave za vse intervjuvane ženske te starosti, s 

podobnimi razmerami pa se soočajo tudi migrantke. 

Ena najpomembnejših težav, s katerimi se soočajo ženske, je usklajevanje dela z družinskim 

življenjem. Družinske obveznosti so pogosto najpomembnejša ovira pri iskanju primerne 

zaposlitve ali pri udeležbi v usposabljanju. 

Poklicna pot žensk je pogosto krajša ali prekinjena. Veliko žensk je moralo svoje domače 

življenje organizirati in prilagoditi moškemu modelu uspeha tako, da so ga podredile svoji 

karieri ( poklicni poti), kar pa je zelo težko. 

Zaradi teh nizko kvalificiranih delovnih mest, ki jih tradicionalno opravljajo ženske, je ponudba 

usposabljanja za ženske večinoma na osnovni ravni. Obstaja tudi zelo specializirana ponudba 

usposabljanja za visoko stopnjo usposobljenosti. Vendar so usposabljanja, ki jih te ženske 

najbolj potrebujejo (navadno na srednji ravni), redka in v večini primerov nezadostna. 

Najbolj zahtevani poklici za te ženske so storitve oskrbe in čiščenja, vendar usposabljanje v teh 

sektorjih ni dovolj kakovostno. 

Migrantke, ki so zaposlene kot negovalke ali čistilke, pogosto trpijo zaradi osamljenosti in 

pomanjkanja druženja. Zato jim udeležba v dejavnostih usposabljanja ne pomaga le pri 

povečevanju usposobljenosti, ampak tudi pri iskanju skupine ljudi z istimi potrebami in 

težavami. 

Jezikovne spretnosti je večina anketiranih žensk ocenila kot nujno potrebne. Za migrantke in 

begunke je znanje jezika države gostiteljice nujna zahteva za dostop do zaposlitve. Ženske 

menijo, da je ponudba jezikovnih tečajev pogosto na osnovni ravni in ne zadostuje njihovim 

potrebam. 

Udeleženke imajo pogosto različne stopnje kvalifikacij, zato usposabljanja niso enako 

učinkovita za vse udeleženke, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju. 

Usposabljanja za pridobitev IT spretnosti ženske ocenjujejo kot sporna. Nove tehnologije se 

namreč nenehno spreminjajo, zato je ponujeno usposabljanje pogosto zastarelo in se ne odziva 
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na trenutne potrebe trga. V tem sektorju je na voljo le zelo osnovno usposabljanje, kar še 

pripomore k temu, da ženske nimajo dostopa do višje kvalificiranih delovnih mest. 

Migrantke in begunke se pogosto soočajo z rasno ali versko diskriminacijo, do česar pride tudi 

zaradi delodajalčevega nepoznavanja njihove kulture. 

 

Predvidene rešitve za zgoraj opisane probleme 

Pri razvoju katere koli vrste intervencijske strategije za izboljšanje usposabljanja in možnosti 

zaposlovanja je primerno, da se upoštevajo raznolikosti žensk in različne vrste socialnih situacij, 

s katerimi se srečujejo. Pomembno je zagotavljanje pravilnosti pri primerih priseljenk, pri čemer 

je potrebno upoštevati družinske pogoje, njihova pričakovanja, stopnjo izobrazbe in delovnih 

izkušnj. 

Prav tako je bistvenega pomena, da ženske poznajo postopke priznavanja kvalifikacij in/ali 

delovnih izkušenj, pridobljenih v njihovem poklicnem življenju. Po tem je pomembno, da jih 

mi, zaposlitveni svetovalci, socialni delavci in drugi strokovnjaki, spremljamo tako, da 

pripravimo načrt usposabljanja, ki pokriva vrzeli v usposabljanju, s katerimi se srečujejo. 

Med rešitvami, ki so jih obravnavale intervjuvane ženske, lahko najdemo naslednje: 

 

 V povezavi s postopki priznavanja kompetenc so potrebne večje možnosti za potrditev 

delovnih izkušenj, pridobljenih na določenih delovnih mestih, ki jih ta profil žensk pogosteje 

zaseda – na primer negovalke, čistilke, itd. Birokracija pogosto ne zagotavlja ustreznih 

rešitev za nastale potrebe. 

 

 Prilagoditev ponudb usposabljanja na področju IT veščin spreminjajočim se zahtevam trga. 

V ta namen je treba na različnih ravneh oblikovati urnike usposabljanja in jih prilagoditi 

potrebam žensk. 

 

 Nujno je, da se ponudi jezikovno usposabljanje na različnih ravneh, od najosnovnejše do 

višje ravni, kjer so vključene komunikacijske strategije. Pomembno je tudi, da je to 

usposabljanje brezplačno in lahko dostopno migrantkam. 

 

 Uskladitev poklicnega in družinskega življenja žensk. Ena od predlaganih rešitev je 

omogočiti več možnosti za delo na daljavo in prilagodljiv delovni čas, ki njihovim otrokom 

omogoča izobraževanje in skrb. 

 

 Samozaposlitev bi lahko predstavljala rešitev za zaposljivost žensk, ki jim grozi socialna 

izključenost. Zato bi bilo zelo koristno, če bi se zagotovila večja ponudba usposabljanj za 

podjetnice, da bi ustanovile lastna mala podjetja. 
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 Pri integraciji migrantk in begunk na delovnem mestu je pomembna prisotnost 

medkulturnega posrednika. Pomembno je, da se morebitni konflikti rešujejo na način, 

kateri je sprejemljiv in primeren za obe strani.  

 

 Izobraževanje o kulturni raznolikosti za delodajalce in svetovalce za zaposlitev predstavlja 

dober ukrep za razreševanje kulturnih vprašanj (nošenje hidžaba, itd.). 

 

 Posebej prilagojena podpora za starejše ženske za vključevanje na trg dela v skladu z 

njihovo ravnjo izobrazbe. Sprejetje politike ponovnega vključevanja žensk na trg dela s 

pomočjo sistema poklicnega usposabljanja in preusposabljanja. 

 

 Z vrsto finančnih in drugih ukrepov za mala podjetja moramo ženskam zagotoviti 

spodbude, da postanejo podjetnice in se samozaposlijo. 

 

 Boriti se moramo proti negativnim odnosom delodajalcev do razvoja poklicnih poti žensk 

in podpirati njihovo zaposlovanje na vodilnih položajih. 

 

 Uvedba kvotnega sistema zaposlovanja za vodilne položaje v politiki ter javnem in 

zasebnem sektorju gospodarstva. 

 

 Osveščanje družbe o potrebi po močni podpori poklicnega razvoja žensk. 

 

 Spodbujanje ženskih združenj kot ukrep za medsebojno opolnomočenje in način 

zagotavljanja informacij o alternativnih načinih iskanja zaposlitve ali celo ustvarjanje pobud 

za skupno podjetništvo. 

 

7.2. GLAVNE OVIRE PRI DOSTOPU DO USPOSABLJANJA V EU 

 

Udeleženci so kot glavne ovire pri dostopu do usposabljanja navedli pomanjkanje informacij o 

usposabljanju, napačne informacije in nesporazume v komunikaciji. Pogosto ne vedo, kje dobiti 

informacije o razpoložljivih usposabljanjih. 

Obstaja jasna potreba po uskladitvi različnih lokalnih organov za poklicno usmerjanje glede 

obstoječe ponudbe usposabljanja za ženske. V ta namen je treba oblikovati učinkovita orodja 

kjer je ponudba usposabljanja registrirana na globalen in usklajen način, ne samo na javni ravni, 

ampak tudi v organizacijah tretjega sektorja, kjer se te ženske pogosto udeležujejo 

usposabljanja. 

Kot ena od ovir je bil omenjen tudi jezik, saj nekatere ženske zaradi nezadostnega znanja jezika 

države gostiteljice ne morejo sodelovati v usposabljanju, ki ustreza njihovi stopnji izobrazbe 

oz. kompetenc. 
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Dostop žensk do usposabljanja ovira tudi birokracija, saj je za brezplačno usposabljanje treba 

upoštevati posebne zahteve, npr. pridobiti morajo potrdilo o dolgotrajni brezposelnosti, 

dokazilo o kvalifikacijah in dobrem znanju jezika države gostiteljice, prisoten pa je tudi zapleten 

selekcijski postopek.  

Ponujena usposabljanja, ki niso brezplačna, so pogosto draga in ne zagotavljajo dostopa do 

zaposlitve. Poleg tega se ponudba usposabljanj pogosto ne ujema z zahtevami na trgu dela. 

Javna uprava bi morala javnim delavcem zagotoviti redno usposabljanje o vprašanjih enakosti 

spolov in razpoložljivih alternativnih sistemih priznavanja kompetenc. 

 

7.3. SISTEMI PRIZNAVANJA KOMPETENC IN PREDHODNIH DELOVNIH IZKUŠENJ: 

PROBLEMI IN ALTERNATIVNE REŠITVE 

 

Sodelovanje med EU in veleposlaništvi njihovih držav lahko migrantkam in begunkam pomaga 

pri reševanju vprašanj v zvezi s priznavanjem njihovih kvalifikacij in delovnih izkušenj v državah 

gostiteljicah. 

Priznavanje kvalifikacij predstavlja v EU precej zapleten in drag proces. Udeleženci so se 

strinjali, da bi bili pri dokazovanju njihove usposobljenosti v pomoč zmanjšana birokracija in 

nižja cena. Sistem je treba poenostaviti v matični državi ali, še bolje, v evropskih državah 

gostiteljicah. 

Ena od udeleženk je predlagala, da bi lahko sodelovanje med evropskimi institucijami, ki 

podpirajo migrantke, in evropskimi podjetji, ki poslujejo z različnimi državami po svetu (tudi z 

matičnimi državami migrantk), pomagalo pri priznavanju njihovih kvalifikacij in delovnih 

izkušenj. 

Udeleženke so omenile tudi pomen priznavanja spretnosti in kompetenc, pridobljenih na 

alternativne načine, kot so kuhanje, šivanje, friziranje, nega, itd. 

Uradno priznani spletni tečaji v angleščini ali arabščini bi lahko predstavljali dodaten način za 

dostop do nekaterih delovnih mest, saj bi usposabljanja, namenjena prevajanju in tolmačenju, 

lahko postala dobra pomoč pri zaposlovanju migrantk in begunk. 

Vzpostavitev mentorskega odnosa med izkušenimi poslovnimi ženskami in migrantkami, bi 

lahko predstavljala dobro strategijo za lažje priznavanje spretnosti in predhodno pridobljenih 

poklicnih izkušenj. 

Predlagana je bila možnost vzpostavitve obdobja prostovoljnega dela, ki ni vezano na delovno 

razmerje, ki bi se kasneje lahko priznalo kot poklicna izkušnja, povezana z ustvarjenim delovnim 

mestom. 
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Prav tako bi bilo zelo koristno ustvariti orodja za priznavanje delovnih izkušenj, pridobljenih z 

vrednotenji po uradno potrjenih postopkih. Ta orodja bi morala biti dostopna migrantskemu 

prebivalstvu vseh starosti in etničnih porekel prek javnih izobraževalnih in zaposlovalnih služb. 

Druge rešitve za podporo kanalom priznavanja, ki so neposredno povezane z vprašanji enakosti 

spolov, so: 

 Strateška vizija in celovite politike za izboljšanje zaposljivosti žensk in njihove sposobnosti 

prilagajanja trgu dela s stalnim učenjem in prilagojenimi programi poklicnega usposabljanja; 

 Spodbujanje krepitve vloge žensk, zlasti če te zasedajo vodilne položaje, za odpravljanje 

obstoječega negativnega odnosa delodajalcev; 

 Ukrepi za boljše usklajevanje delovnega in zasebnega življenja; 

 Ukrepi za odpravo stereotipov na podlagi spola v družbi za enako obravnavanje moških in 

žensk v zvezi s poklicnim napredovanjem; 

 Usposabljanje na področju upravljanja raznolikosti tako za starejše zaposlene ženske kot za 

delodajalce, da se naučijo prepoznati probleme ter kako uporabiti svoje spretnosti, znanje in 

izkušnje; 

 Medgeneracijski tečaji – bolje ko podjetja razumejo edinstveno kombinacijo dejavnikov, ki 

motivirajo vsako generacijo, bolje lahko usklajujejo svoja prizadevanja. Izobraževanje je 

dvosmerna cesta, starejši zaposleni pa se lahko učijo tudi od mlajših generacij. 

 

7.4. POTREBE PO USPOSABLJANJU ŽENSK V NEVARNOSTI SOCIALNE 

IZKLJUČENOSTI V EU 

 

V tem delu študije smo zbrali priporočila, povezana z obstoječo potrebo po temah, ki morajo 

biti prisotne pri načrtovanju ponudbe za usposabljanje socialno ogroženih žensk. 

Priporočila o najpomembnejših ukrepih usposabljanja za te ženske bodo pripravljena na dveh 

ravneh: usposabljanje za učitelje, svetovalce za zaposlovanje in posrednike za zaposlovanje; ter 

usposabljanje, ki bo zadostilo potrebam žensk, vključenih v študijo, in ki najbolje ustreza 

njihovemu profilu. 

Usposabljanje za učitelje, svetovalce in posrednike za zaposlovanje 

 Poznavanje zakonov o priseljevanju, dovoljenj za prebivanje in delo 

 Upravljanje kulturne raznolikosti na delovnem mestu 

 Medkulturnosti in medkulturno posredovanje 

 Angleščina in arabščina 

 Sistemi akreditacije kompetenc in homologacije nazivov: informacije o potrebnih upravnih 

postopkih 

 Pedagogika in psihologija 

 Motivacija v stresnih situacijah, nastalih zaradi daljše brezposelnosti 
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Usposabljanje za socialno ogrožene ženske: 

 Sposobnosti komuniciranja in aktivno poslušanje 

 Informacijsko tehnološka pismenost in poznavanje socialnih omrežij 

 Podjetništvo in samozaposlitev 

 Angleški jezik 

 Usposabljanje v poklicih, povezanih s turizmom 

 Opolnomočenje in samozavest za iskanje zaposlitve in strokovno izpopolnjevanje 

 Komunikacijske tehnike in delo s strankami 

 Prva pomoč in preprečevanje poklicnih tveganj 

 Tehnike iskanja zaposlitve 

 Sistemi za akreditacijo kompetenc in homologacijo akademskih diplom in izobrazbe: 

informacije o potrebnih upravnih postopkih 

 Področje ravnanja s hrano 

 Obvezna srednješolska izobrazba: pripravljalni tečaji 

 Sprejemni izpiti za poklicna usposabljanja: pripravljalni tečaji 

 Mehke spretnosti: 

 Obvladovanje stresnih situacij 

 Izboljšanje samoučinkovitosti in upravljanje s časom 

 Reševanje konfliktov in timsko delo 

 Socialne spretnosti in sposobnosti 

 Sprejemanje odločitev 

 Razvoj mehkih in tehničnih znanj, ki jih je mogoče uporabiti v različnih situacijah 

znotraj delovnega okolja; 

 Tečaji za motiviranje in opredelitev interesov in osebnih preferenc, kaj je pomembno za 

doseganje poklicnega zadovoljstva 

 Prepoznavanje in vrednotenje lastnih spretnosti, močnih in šibkih točk 

 Samozavest 

 Računovodsko in drugo znanje, povezano s poslovnim upravljanjem 

 Skrb za ljudi doma in v ustanovah 

 Psihologija staranja in otroška psihologija 

 Spodbujanje zdravih življenjskih navad in aktivnega staranja 

 

Usposabljanje posebej usmerjeno v migrantke: 

 Poznavanje delovnega prava in delovnih pogojev v državah gostiteljicah 

 Obvladovanje jezikov držav gostiteljic na različnih ravneh 

 Usposabljanje za tolmačenje in prevajanje 

 Kulinarika držav gostiteljic 

 Sodelovanje v dejavnostih lokalnih skupnosti in pri reševanju problemov, ki vplivajo na 

lokalno skupnost 
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