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P r e d g o v o r

Namen projekta Enakost spolov in Raznolikost v Poklicnem Izobraževanju in
Usposabljanju - PIU (Gender & Diversity in Vocational Education and Training VET) je ponuditi atraktivne alternative pri uvajanju ključnih elementov na področju
spolov in raznolikosti v sistemu izobraževanja v naslednjih ciljnih državah: v
Romuniji, Sloveniji in v Turčiji. Prav tako je cilj projekta pripraviti izhodišča na
političnem nivoju z vključevanjem pomembnih organizacij in deležnikov v Strateški
Svetovalni komite kot tudi Strateško Svetovalno skupino. Metoda, ki jo
uporabljamo je Prenos Inovacij - Dobrih praks za boljšo osebno rast in razvoj
žensk in moških/deklet in fantov vključenih v poklicno izobraževanje in
usposabljanje. Še posebej se projekt osredotoča na specifične zahteve, ki se
pojavljajo v Sloveniji, Romuniji in Turčiji.
Partnerji so razvili Priročnik kot dodatno literaturo za pomoč izobraževalnim
ustanovam, trenerjem, učiteljem in svetovalcem pri izobraževanju in usposabljanju
odraslih. Cilj Priročnika je ponuditi didaktične pristope, ki omogočajo integracijo
načela enakosti spolov v že obstoječem izobraževalnem sistemu, s poudarkom na
specifičnih situacijah vsake posamezne ciljne države: Slovenije, Turčije, Romunije.
Glavni izdelek projekta pa je »Priročnik za uvajanje načela enakopravnosti spolov v
vsakodnevno prakso poklicnega izobraževanja in usposabljanja«, pripravljen
predvsem za informiranje ljudi, ki so odgovorni za oblikovanje in organizacijo
izobraževalnih meril na področju usposabljanja odraslih. Posebno pomemben
poudarek daje implementaciji aktualnih vsebin/tematike s področja enakosti spolov
pri čemer nudi možnost uporabe raznovrstnih aktivnosti, kot obogatitev obstoječih
materialov in pomoč učiteljem. Zbir materialov in metod se tako lahko uporablja na
širšem področju izobraževanja in s tem povezanimi interakcijami.
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P R E D S TAV I T E V
Namen smernic je omogočiti vpogled v sam koncept spola in raznolikosti s
poudarkom na upoštevanju trga dela in s tem posledično tudi poklicnega
izobraževanja in usposabljanja. Oblikovan je kot »Didaktične smernice« z napotki za
umestitev Priročnika v obstoječo izobraževalno strukturo in z upoštevanjem specifike
izobraževalne kulture v vsaki posamezni ciljni državi, kot tudi zahtev izvajalcev
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Smernice so sestavljene iz naslednjih vsebin:


Teoretični uvod



Spol in raznolikost v Sloveniji



Psihosocialni programi



Struktura delavnice



Literatura in povezave

Z didaktičnimi smernicami želimo predstaviti načine uporabe priročnika na področju
Poklicnega Izobraževanja in Usposabljanja. Didaktične smernice kot tudi sam
Priročnik so namenjene strokovnjakom na področju Poklicnega Izobraževanja in
usposabljanja, mentorjem, trenerjem in svetovalcem skupaj.
Usposabljanje/učenje in svetovanje sta dve različni aktivnosti in vsaka ima svoje
karakteristike. Kljub temu, da se tega zavedamo smo si v didaktičnih smernicah in
priročniku zastavili drugačen cilj, cilj združitve obeh pristopov, ki se na področju
enakosti spolov ne moreta ločevati, saj le oba pristopa skupaj lahko pripeljeta do
želenega cilja.
Novodobna pedagoška paradigma v teoretičnem vidiku temelji na spoznanjih
novodobne znanosti, ki je zelo spremenila naše dojemanje resničnosti. Učenja ne
dojemamo več kot enosmerni prenos informacij od tistega, ki zna, k tistemu, ki ne
zna, temveč kot aktiven, participativen proces, v katerem je učeči se bolj ali manj
ozaveščen kreator lastne realnosti. Vir našega učenja niso le informacije o materiji
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in svetu zunaj nas, temveč tudi/predvsem lastna celostna narava, ki jo z različnimi
metodami in pripomočki ozaveščamo, aktiviramo in razvijamo. Da bi sodoben človek
lahko živel v sožitju s seboj, drugimi bitji in planetom, mora najprej spoznati in
obvladati svoje telesne, čustvene, kognitivne in duhovne potenciale ter moči.
V skladu s pedagoško teorijo želimo v okviru usposabljanja prispevati k razvoju
kompetenc na treh nivojih:
 Kognitivni nivo; razvoj znanja s področja enakosti spolov in raznolikosti,

razvoj razumnih algoritmov, ki se nanašajo na enakost spolov in
raznolikost v okviru Poklicnega izobraževanja in usposabljanja
 Izvršno-procesni nivo; skozi katerega želimo razviti praktične sposobnosti

za konkretno uveljavljanje načela enakosti spolov
 Vedenjski nivo; le ta pa stremi k pozitivnemu vedenju do socialno-

kulturnih in spolnih razlik na področju Poklicnega izobraževanja in
usposabljanja
V didaktičnih smernicah tako želimo naslednjim ciljnim skupinam:
 strokovnjaki s področja Poklicnega Izobraževanja in usposabljanja
 trenerji/mentorji/učitelji

na

področju

Poklicnega

Izobraževanja

in

usposabljanja
 svetovalci na Poklicnega Izobraževanja in usposabljanja
 ključni akterji na področju vseživljenjskega učenja
 odgovorni za oblikovanje smernic in kvalifikacij potrebnih na trgu dela

prikazati

možne

načine

uporabe

Priročnika

v

obliki

eno/dvo

dnevnih

seminarjev/izobraževanj, delavnica do daljših oblik, ki jih lahko sami prilagajajo
glede

na

vsebine

ki

jih

želijo

prikazati

kot

na

populacijo,

ki

je

v

izobraževanje/usposabljanje vključena.

1. del
V prvem delu želimo predstaviti kaj se skriva za konceptom Enakost spolov in
Raznolikost, Kaj točno pomeni raznolikost in kje se je razvil koncept »Enakosti
spolov«. Več teorije o tem si bralec lahko prebere v priročniku, ki je naveden v
poglavju o literaturi.
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2. del
V tem delu dajemo poudarek na slovenski zakonodaji in pravni ureditvi področja
»Enakosti spolov in raznolikosti«. V kakšni meri je Slovenija razvila posamezno
področje in kje so največji poudarki za vpeljavo sprememb. Sprva se v tem poglavju
osredotočamo na posebne ukrepe, ki se delijo na pet področij: Področje I - Družba
znanja zajema Vzgojo izobraževanje in šport s področja Enakosti spolov in
raznolikosti, ko tudi znanost in raziskovanje. Področje II – se osredotoča na delo.
Kako so ženske in moški zastopani na samem trgu dela, kakšna je struktura
brezposelnih, socialna vključenost ter delitev vlog in dela v okviru družinskega
življenja in partnerstva. Področje III zajema družbeno blaginjo žensk in moških.
Kako je organizirano zdravje, zdravstveno varstvo, reproduktivno zdravje in duševno
zdravje vizavi enakosti spolov. V Naslednjem področju – Področje IV se
osredotočamo na nasilje nad ženskami, ki se v največji meri izvaja v družinah, kot
tudi na delovnem mestu, spolno nasilje vključujoč tudi trgovino z belim blagom.
Nenazadnje v področju V. želimo prikazati kako so ženske zastopane v politiki in na
vodilnih delovnih mestih.

3. del
Vsebina tega poglavja se v večji meri usmerja na ciljno skupino izvajalcev
Poklicnega Izobraževanja in Usposabljanja. Predstavljeno je delo v Interaktivnih
programih, kako poteka delo, kako ga načrtujemo, katere vsebine lahko vse
vključimo v te programe. Organizacija programov ja prepuščena izvajalcem
usposabljanja, glede na ciljno skupino, trajanje, vsebine, oblike in metode dela,
didaktični pripomočki,….
Dolgoletne delo na področju izvajanja raznovrstnih programov usmerjenih na
različne ranljive skupine na trgu dela, nam je prineslo bogate izkušnje pri
organiziranju in pripravi izobraževalnih programov. Izhodišče pri pripravi programov
so nam v prvi meri ranljive skupine, katere želimo v največji meri re-integirirati
nazaj v socialno sredino.
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4. del
S stališča izvedbe programov kot tudi svetovanje lahko Didaktične smernice
uporabljamo za organizacijo le –teh na različne načine. V tem poglavju smo izbrali
delo v malih skupinah. Trenerjem/učiteljem/mentorjem/svetovalcem želimo v tem
poglavju predstaviti bistvene elemente dela v skupinah. Kaj posamezniku pomeni
vključevanje v skupino in delo v njej.
trener/učitelj/mentor/svetovalec

Na katere relacije med člani mora biti

pozoren,

kako

potekajo

medosebni

odnosi,

komunikacija med člani, kdo so neformalne vodje,… Predstavljene so posamezne
faze

s

katerimi

se

sooča

vsaka

skupina,

na

kaj

mora

biti

trener/učitelj/mentor/svetovalec v posamezni fazi pozoren. Kako se lahko ustvari
pozitivna/negativna klima v skupini. Kljub temu, da tukaj opisujemo delo v malih
skupinah, se moramo vedno zavedati, da se vsak posameznik v skupini nahaja kot
svoj individuum, zaradi česar istočasno poteka skupinsko in individualno delo. Le
temu je potrebno prilagoditi tudi pristop in biti na to pozoren.

5. del
Kot nadgradnja delu v malih skupinah sledi predstavitev strukture delavnice.
Struktura delavnice je sicer osnovna in v večji meri poznana vsem, kljub temu je
odlično orodje, ki se ga lahko poslužujemo tako v formalnem kot neformalnem
izobraževanju.

Izvajalcem

delavnice

dopuščajo

samostojnost,

fleksibilnost,

dinamičnost ter hkrati vzpodbujajo kreativnost tako tistih ki jih izvajajo kot tudi
samih udeležencev. Vsebina delavnic se lahko prilagaja glede na ciljno skupino, vsak
posameznik pa lahko sprejme oziroma osvoji vsebino glede na svoje interese,
zmožnosti, osebnostno strukturo itd.

6. del
Praktično delo na področju »Enakosti spolov in Raznolikost« je dostikrat težavno,
zaradi česar smo v tem poglavju želeli predstaviti kako je v okviru Urada za žensko

13

politiko Vlade Republike Slovenije potekala "Integracija načela enakopravnosti
spolov v Sloveniji".
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1

R A Z N O L I K O S T

s e

1 . 1

s k r i v a

z a

i n

S P O L !

K a j

t e m ?

D e f i n i c i j a

Izraz »raznolikost« opisuje koncept družbe, ki vključuje različne skupine z
določenimi karakteristikami. Karakteristike so na primer: spol, starost, socialno
okolje, verska in etnična pripadnost, itd. Na žalost te različne skupine nimajo enakih
priložnosti v družbenem in poklicnem življenju. Nekateri izmed njih so diskriminirani
zaradi njihove pripadnosti specifični skupini.
Koncept raznolikosti se je razvil na osnovi dveh načel: »načelo enakosti spolov« in
»interkulturno usposabljanje«. Koncept izvira iz gibanja za človekove pravice v ZDA.
Izraz »spol« opisuje družbeno konstrukcijo moškega in ženske in naravno
nepravično povezanost med njima. To je eden od primarnih dimenzij izraza
»raznolikost«, ki smo ga predhodno opisali.
Angleška beseda »gender - spol«, ni izenačena s konceptom biološke moškosti in
ženskosti, ampak pomeni družbeno stvaritev stereotipne ideje moškega in ženske.
Spol in »spolu« ustrezne »karakteristike« niso prirojene ampak ustvarjene tekom
socializacije in so spreminjajoče. Od sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje
feministično gibanje kritizira biološko determiniranost spolne vloge in kaže na
družbeni konstruktivizem, kateri ustvarja hierarhijo med spoloma, kjer so ženske
podrejene moškim. Biološki determinizem se uporablja za ohranitev neenakopravne
porazdelitve moči, ali bolje rečeno, za ohranitev patriarhije.

Biološki determinizem vključuje argumente, ki definirajo družbeno inferiornost s
poudarjenimi izrazi na biološki osnovi; v odnosu do raznolikosti spolov, ki se lahko
razvijajo hormonsko, evolucionarno ali kakorkoli drugače… Biološki determinizem
prav tako ščiti in ohranja odnose moči, v smislu, da niso moški in ženske različni
glede na biološki izvor, ampak, da je en nadrejen drugemu.
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Več informacij v zvezi z zgodovinskim ozadjem, globalizaciji in vsebini s področja
evolucije

vsebuje

»Priročnik

za

uvajanje

načela

enakopravnosti

spolov

v

vsakodnevno prakso poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« Osnovni namen
tega priročnika je informiranje ljudi, odgovornih za oblikovanje in organizacijo
izobraževalnih meril na področju usposabljanja odraslih. Posebno pomemben
poudarek daje uvajanju aktualnih vsebin/tematike s področja enakosti spolov pri
čemer nudi možnost uporabe raznovrstnih aktivnosti, kot obogatitev obstoječih
materialov in pomoč učitelju. Zbir materialov in metod se tako lahko uporablja na
širšem področju izobraževanja in s tem povezanimi interakcijami.
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1

S L O V E N S K A

Z A K O N O D A J A

Tudi danes se, kljub številnim mednarodnim dokumentom in projektom o človekovih
pravicah,

vse

prevečkrat

srečujemo

z

nerazumevanjem,

nestrpnostjo,

nespoštovanjem in diskriminacijo. Ob številnih grozotah, ki se še vedno dogajajo v
svetu, je prav da tako mlade kot odrasle vedno znova opozarjamo na človekove
pravice in temeljne svoboščine ter na enakost spolov, ki je njihov neodtujljiv in
nedeljiv del.
Pomembno je, da imamo vsi, ne glede na naše „raznolikosti“ enake možnosti. Te
raznolikosti so lahko zelo različne. Nekatere si izberemo sami, druge podedujemo,
pridobimo. Vsakemu posamezniku moramo ne glede na njegovo raznolikost,
zagotoviti pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Uživanje vsake pravice, ki
je predvidena z zakonom, je zagotovljena vsakomur brez kakršnekoli diskriminacije.
Načelo nediskriminacije je osnova za zagotavljanje enakosti spolov. Enakost spolov
pomeni enako prepoznavo in vrednotenje, vlogo, moč, položaj in dejavno
vključenost obeh spolov na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. To
pomeni, da težnje po dejanski enakosti žensk in moških ne moremo omejiti le na
enake možnosti in enako obravnavanje, ampak jo moramo razumeti kot delitev moči
in odgovornosti, ugodnosti in obveznosti, vključno v družini in domu, šoli, na
delovnem mestu in vodstvenih položajih. Z drugimi besedami, ženske in moški
morajo imeti ne le enake možnosti prispevati k družbenemu razvoju, temveč tudi
enake koristi od rezultatov, ki jih soustvarjajo.
Ustvarjanje enakih možnosti je naloga celotne družbe in pomeni odstranjevanje ovir
za vzpostavljanje enakosti spolov ter ustvarjanje pogojev za vzpostavljanje enake
zastopanosti

obeh spolov na vseh področjih družbenega življenja. To lahko

dosežemo s preprečevanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov, saj
to pomeni eno od oblik diskriminacije v praksi, ki izvira iz tradicionalno in
zgodovinsko pogojenih različnih družbenih vlog.
Politika enakih možnosti spolov v Sloveniji je oblikovana tako, da na eni strani uvaja
horizontalen pristop integracije načela enakosti spolov v vse politike, na drugi strani
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pa izvaja konkretne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje položaja žensk in moških na
tistih področjih, kjer so v neenakem položaju v primerjavi z drugim spolom.
Integracija načela enakosti spolov je ključnega pomena za zagotavljanje enakosti
spolov, saj se že pri pripravi predpisov in drugih ukrepov, ki posegajo na področja,
pomembna za ustvarjanje enakih možnosti, upošteva specifični položaj žensk in
moških ter vpliv politik na oba spola.
Razvoj in napredek pri odpravljanju neenakosti žensk in moških nista bila tako hitra in
obsežna, kot se je pričakovalo, zato je mednarodna skupnost (ki je že pred skoraj pol
stoletja začela na področju zagotavljanja človekovih pravic posebno pozornost
posvečati pravicam žensk) začela preverjati in ocenjevati učinkovitost veljavnih
pravnih norm na tem področju. Pokazalo se je, da je potrebno razviti in oblikovati
politike ter sprejeti zakone, ki bodo dejansko posegli v prakso in spreminjali razmerje
med spoloma in delitev njunih vlog v družbi.
Rezultat teh prizadevanj je bila uvedba novih pravnih instrumentov, strategij in
metod za doseganje dejanske enakosti spolov. Najbolj znani in v mnogih državah
uspešno preizkušeni so posebni začasni ukrepi; kot ključno metodo dela in strategijo
pa mednarodna skupnost in mnoge države razvijajo in izvajajo t.i. integracijo načela
enakosti spolov v politike (gender mainstreaming). To pomeni, da se pri oblikovanju
politik na področjih, ki zadevajo ljudi, daje poudarek na primerjalno razmerje med
ženskami in moškimi ter vnaprej preveri, kakšne možne posledice bo neka politična
odločitev imela na ženske in na moške. Oboje je nadgrajeno z nadzorom in
obveznim poročanjem o izvajanju politike ter doseganju načrtovanih ciljev. Države
ustanavljajo

posebne

institucije,

odgovorne

za

področje

enakih

možnosti,

mednarodne organizacije pa uveljavljajo posebne sisteme poročanja za države o
izvajanju politike enakosti spolov.
Slovenija je na vladni ravni začela z aktivnostmi za integracijo načela enakosti
spolov pred osmimi leti s pilotskim projektom, v katerega so bila vključena nekatera
ministrstva. V okviru tega projekta je potekalo izobraževanje državnih uslužbenk in
uslužbencev o politiki enakosti spolov ter usposabljanje za večje razumevanje in
prepoznavanje nujnosti vključevanja načela enakosti spolov v vse politike. Kasneje
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je podobno izobraževanje potekalo tudi za funkcionarje in funkcionarke.
Zavezo za izvajanje integracije načela enakosti spolov je Slovenija sprejela z
Zakonom o enakih možnostih žensk in moških ter s pristopom k izvajanju politike
enakosti spolov na ravni Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij.
Integracija načela enakosti spolov je horizontalen pristop, ki na vseh družbenih
področjih pozornost namenja različnim izhodiščnim položajem in potrebam žensk in
moških. Na podlagi tega resorna ministrstva in vladne službe ter samoupravne
lokalne skupnosti oblikujejo politike in ukrepe, ki prispevajo k ustvarjanju enakih
možnosti spolov. Pogoje in usposobljenost za integracijo načela enakosti spolov je
zato potrebno krepiti znotraj posameznih organov.
Z imenovanjem koordinatork in koordinatorjev za enake možnosti, ki delujejo na
vseh ministrstvih ter v nekaterih samoupravnih lokalnih skupnostih, je Slovenija
ustvarila začetni pogoj za integracijo načela enakosti spolov v vse politike, na vseh
ravneh. Seveda pa je za celovito in sistematično izvajanje integracije načela enakost
spolov potrebno zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni vsi akterji in akterke, ki so
vključeni v procese oblikovanja, načrtovanja, izvajanja, spremljanja in nadzora
politik ter programov. Zato je potrebno zagotoviti razvoj in dostopnost orodij in
metod ter usposobljenost za njihovo učinkovito uporabo na vseh ravneh oblikovanja
politik in na vseh področjih, pomembnih za spodbujanje enakosti spolov.
Za koordinacijo in podporo pri uvajanju in izvajanju integracije načela enakosti
spolov ter za spremljanje izvajanja politike enakosti spolov je pristojen Urad za
enake možnosti.
Slovenski zakon o enakih možnostih žensk in moških je splošen zakon, ki določa
skupne smernice oziroma temelje, ki bodo vodilo za zakonodajo na posameznih
področjih. Posega na področja življenja, ki so pomembna z vidika enakih možnosti,
posebej pa omenja samo nekatera, kot so npr. politično, ekonomsko, socialno ter
področje vzgoje in izobraževanja. Zakon za ustvarjanje enakih možnosti in
spodbujanje enakosti spolov ne uporablja samo enkratnih posamičnih ukrepov in
aktivnosti, ampak uvaja celovit pristop, katerega cilj je doseči trajnostni razvoj na
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področju enakosti spolov in prispevati k takemu razvoju družbe, ki bo vključevala in
upoštevala sposobnosti in potenciale tako žensk kot moških.
Kakršnih koli sprememb ni mogoče doseči čez noč, zato zakon opredeljuje tudi
ukrepe, s katerimi jih bo mogoče doseči postopoma. Prvi so splošni ukrepi, ki so
lahko opredeljeni v zakonih ali v političnih dokumentih. Zakoni na posameznih
področjih bodo opredelili prepovedane oblike diskriminacije in prepovedana ravnanja
tudi sankcionirali. Takšen primer je novi zakon o delovnih razmerjih, ki prepoveduje
diskriminacijo pri zaposlovanju, v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, ter določa, da morajo biti ženskam in moškim
zagotovljene enake možnosti in enaka obravnava pri zaposlovanju, napredovanju,
usposabljanju … Med splošne ukrepe sodijo tudi ukrepi politične narave, ki so
namenjeni ustvarjanju enakih možnosti na posameznih širših področjih. Gre
predvsem za politiko države na tem področju.
Druga vrsta ukrepov so posebni začasni ukrepi, ki so namenjeni ustvarjanju enakih
možnosti in spodbujanju enakosti spolov na tistih področjih, kjer sta spola
neuravnoteženo zastopana ali pa sta v neenakem položaju.
Neuravnotežena zastopanost spolov obstaja, kadar je zastopanost enega spola na
posameznem področju nižja od 40%. Definicija pa je povzeta po resolucijah
Evropskega Parlamenta. Neenak položaj kot kriterij za uvedbo posebnih ukrepov je
širši, saj ne pomeni nujno, da je določen spol številčno manj zastopan, je pa v
neenakem položaju. Takšen primer so netipične oblike zaposlovanja (npr. delo za
določen čas), ki so bolj pogoste pri ženskah, zaposlenost v slabše plačanih poklicih
itd. namen posebnih ukrepov je, da se odstranijo ovire ali dajo posebne spodbude
za zagotovitev uravnotežene zastopanosti oziroma enakega položaja spolov.

Posebni ukrepi so razdeljeni na :
 pozitivne ukrepe, ki ob enakem izpolnjevanju meril in pogojev dajejo

prednost osebam istega spola, ki so zastopane v manjšem številu, ali so v
neenakem položaju (prednost pri zaposlitvi, napredovanju, vpisu na
fakulteto)
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 spodbujevalne ukrepe, ki dajejo posebne ugodnosti ali spodbude, prav

tako z namenom odpravljanja neuravnotežene zastopanosti in neenakega
položaja (posebna izobraževanja za osebe enega spola, spodbujanje
ženskega podjetništva)
 programske ukrepe, v obliki osveščevalnih akcij ali v obliki posebnih

akcijskih načrtov za spodbujanje in ustvarjanje enakih možnosti

27

2

P O S E B N I

U K R E P I

Posebni ukrepi so metoda za spodbujanje enakosti spolov, ki je deležna posebne
pozornosti tako v okviru mednarodnih organizacij kot v posameznih državah.
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki jo je ratificirala tudi
Slovenija, določa, da sprejemanje posebnih začasnih ukrepov, katerih namen je
pospešiti

uresničevanje

dejanske

enakosti

žensk

in

moških,

ne

šteje

za

diskriminacijo, vendar ti ukrepi ne smejo povzročati neenakih ali posebnih meril.
Posebni ukrepi se uvajajo na različnih področjih, kot npr. na področju vzgoje in
izobraževanja, zaposlovanja, javnega in političnega življenja, itd.

2 . 1 .

P o d r o č j e

I .

-

D r u ž b a

Z n a n j a
Družbeni vzorci močno determinirajo spolne vloge posameznic in posameznikov v
družbi, zato je pomembno, da socializacijsko okolje daje zgled za zagotavljanje
enakosti spolov. Pomembno vlogo pri preseganju stereotipnih podob spolov ima
vzgojno-izobraževalni sistem, prezreti pa ne smemo vloge medijev, od otroških knjig
do radia in televizije ter tiskanih medijev, ki vsakodnevno soustvarjajo naše mnenje
in pogled na družbo. Z razvojem informacijsko komunikacijskih tehnologij se pretok
informacij in znanja še stopnjuje, zato je pomembno, da je takšno znanje brez
predsodkov in stereotipov o vlogi žensk in moških v sodobni družbi ter da spodbuja
enake možnosti obeh spolov.

2 . 1 . 1 .
i n

V z g o j a ,

i z o b r a ž e v a n j e

š p o r t

Vzgoja za enakost spolov, ki poteka že od najzgodnejšega otroštva in skozi celoten
sistem institucionalne vzgoje in izobraževanja, zagotavlja uveljavljanje dejanskih
enakih možnosti žensk in moških, ki se izražajo na različnih področjih družbenega
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življenja. Sistem vzgoje in izobraževanja pogosto reproducira stereotipne družbene
vloge žensk in moških, ki se odražajo tako v izobraževalnih vsebinah in programih,
kot v poklicnih in študijskih usmeritvah. Socializacija za tradicionalne družbene vloge
spolov se kaže tudi v poklicnih in študijskih usmeritvah. Na srednješolski stopnji se
dekleta pogosteje odločajo za splošno - izobraževalne programe in programe, ki
izobražujejo za tako imenovane »ženske« poklice, fantje pa za tehnične poklice. Na
višješolski in visokošolski stopnji se študentke bolj pogosto izobražujejo za socialno,
zdravstveno, pedagoško ter družboslovno področje, študenti pa prevladujejo v
tehničnih smereh, predvsem v strojništvu, gradbeništvu in računalništvu ter
elektrotehniki. Obstaja tudi velika strukturna neenakost znotraj učiteljskega poklica.
V slovenskih vrtcih in osnovnih šolah med strokovnim osebjem prevladujejo ženske,
vendar pa se z višanjem stopnje izobraževanja povečuje delež moških.
Enake možnosti vzgoje in izobraževanja glede na spol so eno od načel sistemske in
kurikularne prenove v Sloveniji. Za njegovo učinkovitejše uresničevanje v praksi je
potrebno oblikovanje priporočil, smernic in navodil za vzgojitelje in vzgojiteljice ter
učitelje in učiteljice, kako vključiti vzgojo za enakost spolov pri vseh predmetih,
vzpostavitev standardiziranega postopka za preverjanje učbenikov in vsebin z vidika
enakosti spolov ter predlog sprememb obstoječih učbenikov in vsebin, ki ne
ustrezajo tem standardom.
Z izobraževalnimi vsebinami, programi in načinom podajanja ter neposredno z
odnosi med spoloma pri pouku in obšolskih dejavnostih se oblikujejo podobe in
spolne vloge ljudi. Zato je pomembno, da celoten sistem vzgoje in izobraževanja
temelji na zagotavljanju enakih možnosti žensk in moških ter uvaja določene
posebne ukrepe, ki bodo odpravljali neenakosti in presegali stereotipne družbene
vloge spolov na različnih področjih, od usmeritev v izobraževalne programe do
spodbujanja

za

različne

športne

dejavnosti.

Temeljnega

pomena

pa

sta

izobraževanje in usposobljenost pedagoškega in svetovalnega kadra za enakost
spolov in podajanje vsebin s tega področja.
Poleg vzgoje za enakost spolov, ki zmanjšuje stroge ločnice med »ženskimi« in
»moškimi« poklici, so pomembne tudi posebne spodbude, ki bodo dekleta in fante
oziroma študentke in študente usmerjale v netipične »ženske« ali »moške« študije
in poklice, s čimer se bo tudi zmanjševala segregacija zaradi spola na trgu dela.
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2 . 1 . 2 .

Z n a n o s t

i n

r a z i s k o v a n j e
Na visokošolski stopnji dodiplomski študij uspešno zaključi več študentk kot
študentov, na podiplomskem študiju pa se delež žensk zniža, najbolj očitno na
doktorski stopnji. Posledično je delež žensk, zaposlenih v znanstveno-raziskovalni
sferi, precej nižji od deleža moških. Poleg segregacije zaradi spola po znanstvenih
področjih, kjer ženske prevladujejo v medicinskih in družboslovnih znanostih, moški
pa v naravoslovnih in tehničnih, obstaja tudi vertikalna segregacija zaradi spola, kar
dokazuje izredno nizek delež žensk na najvišjih položajih v znanosti in raziskovanju.
Pri svojem poklicu se znanstvenice in raziskovalke srečujejo z različnimi, pogosto
prikritimi ovirami, ki jim otežujejo delo in napredovanje.
Proučevanje spolov se v Sloveniji izvaja v okviru nekaterih družboslovnih in
humanističnih fakultet in raziskovalnih centrov, vključenost vidika spolov v raziskave
in sodelovanje na ostalih znanstvenih področjih pa je redka.
Uravnotežena vloga in udeležba žensk in moških v znanosti in raziskovanju sta
pomembni za razvoj in delovanje družbe, ki temelji na enakosti spolov in upošteva
potrebe različnih družbenih skupin. Ključnega pomena je, da vidik enakosti spolov
dobi svoje mesto v vseh relevantnih raziskovalnih področjih in znanstvenih
disciplinah ter da je načelo enakosti spolov integrirano v vse politike in programe ter
v organizacije znanosti in raziskovanja. S prepoznavanjem in odpravljanjem različnih
objektivnih ovir, ki so razlog za neenak položaj žensk in moških v znanosti in
raziskovanju, pa bodo ženskam in moškim omogočeni enako obravnavanje in enake
možnosti pri delu in napredovanju.

2 . 2 .

P o d r o č j e

I I .

-

D e l o

Zaposlenost žensk in moških poleg zagotavljanja ekonomske neodvisnosti krepi tudi
temelje za socialno varnost. Poleg plačanega dela, ženske in moški opravijo tudi
veliko neplačanega dela, kamor se uvršča predvsem domače delo, od skrbi za
gospodinjstvo do varstva in vzgoje otrok. Vse oblike dela se močno razlikujejo z
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vidika spola, torej po tem, koliko in katero delo opravljajo pretežno ženske oziroma
moški. Politika enakih možnosti žensk in moških na področju dela je torej usmerjena
v odpravo vseh ovir za doseganje enakosti žensk in moških pri polni udeleženosti na
trgu dela ter pri usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja.

2 . 2 . 1 .

T r g

d e l a

i n

z a p o s l o v a n j e
Ženske v Sloveniji predstavljajo skoraj polovico vseh zaposlenih in prav tako kot
moški večinoma delajo polni delovni čas. Kljub povprečno višji izobrazbi ženske teže
najdejo zaposlitev, se redkeje samozaposlujejo, zasedajo nižja delovna mesta in
imajo pogosto manjše karierne možnosti kot moški ter so glede na stopnjo
strokovne usposobljenosti slabše plačane. Razlika med stopnjo delovne aktivnosti in
brezposelnostjo žensk in moških se je v zadnjih letih povečala. Največji razkorak v
stopnji brezposelnosti žensk in moških je med mladimi iskalkami oziroma iskalci prve
zaposlitve z visoko izobrazbo. V primerjavi z moškimi se zvišuje tudi delež žensk, ki
so zaposlene za določen čas.
Razlike med ženskami in moškimi obstajajo tudi pri odsotnosti z dela, kjer so moški
v povprečju več odsotni zaradi različnih poškodb na delu in izven dela, ženske pa
zaradi nege družinske članice oziroma člana. Delavke in delavci so tudi žrtve
spolnega nadlegovanja in kaznivih dejanj zoper kršitev spolne nedotakljivosti z
zlorabo položaja. Med žrtvami prevladujejo ženske.
Zakonodaja s področja trga dela je z vidika enake obravnave žensk in moških
zgleden primer zakonske ureditve vključitve načela enakosti spolov v področno
zakonodajo. V prihodnje bo poudarek na njenem uresničevanju.
Razlike med spoloma v stopnji zaposlenosti, brezposelnosti in samozaposlenosti,
plačah za enako delo ali delo enake vrednosti, zaposlitvah za določen čas ter
horizontalna in vertikalna segregacija so kazalci diskriminacije na podlagi spola, zato
jih je z uvedbo in izvajanjem različnih mehanizmov, programov in projektov
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potrebno

odpraviti.

Potrebni

so

tudi

ukrepi

izobraževanja

in

spodbujanja

vključevanja v netipične »ženske« in »moške« poklice, s katerimi se zmanjšuje tako
horizontalna kot vertikalna segregacija, ter osredotočenje na nadzor nad izvajanjem
zakonskih določil.
Kakovostno delovno okolje, ki zagotavlja varnost žensk in moških na delovnem
mestu, ter odsotnost spolnega in drugega nadlegovanja, povečujeta možnosti za
napredovanje, osebni razvoj in avtonomijo ter prispevata k večji produktivnosti. Za
zagotavljanje takšnega delovnega okolja je potrebno ozaveščanje delavk in delavcev
ter delodajalk in delodajalcev in spremljanje ter odpravljanje pojavov, ki so ovira za
kakovostno delovno okolje.

2 . 2 . 2 .

Sp o l n a

r e g i s t r i r a n i h

s t r u k t u r a
b r e z p o s e l n i h

o s e b
Brezposelnost žensk se je povečala. V zadnjih letih njihov delež med vsemi
brezposelnimi konstantno narašča in je v letu 2004 znašal 53,1%. Prestrukturiranja
industrijskih panog, kot so tekstilna, usnjarska in obutvena industrija, so najbolj
prizadela ženske, ki predstavljajo večino zaposlenih v teh dejavnostih. V letu 1999 je
delež žensk prvič presegel polovico vseh brezposelnih, v naslednjih letih pa se je, z
zaostrovanjem razmer v delovno intenzivnih panogah, povečeval.

V letu 2004 je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 49.266 brezposelnih žensk,
kar je za 4,5% manj kot v letu 2003; pripomniti pa je potrebno, da se je skupno
število brezposelnih v tem času zmanjšalo za 5,5%. Zaradi tega se je delež žensk v
skupni brezposelnosti povečal, od 52,8% na 53,1%. V letu 2004 se je na novo
prijavilo 47.729 žensk, zaposlilo se je 27.433 brezposelnih žensk; iz drugih razlogov,
vključno s prenesenimi v evidenco po drugih zakonih, pa se je odjavilo 22.803
žensk.
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V prilivu so imele ženske večinski delež med trajno presežnimi delavci in stečajniki
(55,1%), brezposelnimi po izteku zaposlitve za določen čas (52,1%) ter med iskalci
prve zaposlitve (50,1%). Na drugi strani je bilo v odlivu v zaposlitve 50,6% žensk,
med prenesenimi v evidenco po drugih zakonih 40,5% ter med odjavljenimi iz
razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve, 49,4%.

Med značilnimi skupinami brezposelnih so v letu 2004 ženske predstavljale manj kot
polovico med brezposelnimi s I.- II. stopnjo izobrazbe (49,6%) ter med starejšimi
od 50 let (40,0%). V preostalih kategorijah je bilo žensk več: med mlajšimi od 26 let
53,8%, med dolgotrajno brezposelnimi 54,1%, med trajno presežnimi delavci in
stečajniki 54,9%, med starimi od 40 do 50 let 55,7%, največji delež žensk pa je bilo
med iskalci prve zaposlitve (56,6%).

2 . 2 . 3 .

D r u ž b e n o

-

e k o n o m s k o

p o d r o č j e
V izobrazbeni strukturi žensk in moških v Sloveniji ni bistvenih razlik: ženske imajo v
povprečju nekoliko višjo izobrazbo od moških. Predstavljajo tudi skoraj polovico
delovno aktivnega prebivalstva. Vendar pa je delež žensk na visokih in vodilnih
položajih mnogo nižji od deleža moških, tako v gospodarskih in poslovnih družbah
kot v organizacijah socialnih partnerjev ter ostalih združenjih in organizacijah.
Spremljanje in ovrednotenje zaposlitvenih in kariernih poti potencialnih kandidatk za
visoke vodilne in upravljavske položaje je pomembno z vidika prepoznavanja ovir za
nizko zastopanost žensk na teh položajih v gospodarstvu, sindikatih ter združenjih in
ostalih organizacijah. Na podlagi tega je potrebno uvajati ukrepe za spodbujanje
uravnotežene zastopanosti spolov v vodstvenih organih gospodarstva, organizacij
socialnih partnerjev, drugih združenj ter nevladnih organizacij.
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2 . 2 . 4 .

S o c i a l n a

v k l j u č e n o s t

Stopnja tveganja revščine in razsežnost socialne izključenosti ranljivih družbenih
skupin se razlikuje tudi po spolu. Stopnja tveganja revščine je višja pri ženskah kot
pri moških, predvsem pri starejših, upokojenkah, ki v gospodinjstvih živijo same.
Tveganje revščine pa je višje tudi v enostarševskih družinah; večina le-teh so
materinske enostarševske skupnosti. Posebna skupina žensk, ki so pogosteje v
položaju socialne izključenosti, so tudi kmečke ženske, ki imajo omejene možnosti
pri koriščenju nekaterih socialnih pravic ter slabšo dostopnost do različnih storitev.
Med bolj ranljive družbene skupine pa se uvrščajo tudi Romi in še posebej Romkinje
ter bivše osebe z začasnim zatočiščem, predvsem starejši, invalidi, enostarševske
družine in nosečnice.
Za oblikovanje ustreznih programov in ukrepov za zmanjševanje tveganja revščine
in socialne izključenosti ranljivih družbenih skupin žensk in moških je pomembno
ugotavljati in spremljati razlike ločeno glede na spol. Oblikovanje in izvajanje
socialno-varnostnih storitev bo toliko bolj uspešno, kolikor bolj bodo ukrepi in
programi prilagojeni različnim potrebam skupin žensk in moških z večjim tveganjem
revščine in socialne izključenosti.

2 . 2 . 5 .

D r u ž i n s k o

ž i v l j e n j e

i n

p a r t n e r s t v o
Ženske v Sloveniji poleg plačanega dela opravijo tudi večino družinskega dela,
največ časa pa namenjajo gospodinjskemu delu in skrbi za otroke. Ženske so tudi
tiste v družini, ki večinoma koristijo odsotnost z dela zaradi nege družinske članice
oziroma člana. Moški se v zadnjih letih bolj dejavno vključujejo v domače
obveznosti, predvsem v vzgojo in varstvo otrok, na kar kaže tudi zvišanje deleža
očetov na dopustu za nego in varstvo otroka ter visok delež očetov, ki koristijo
pravico do 15 dni očetovskega dopusta v času porodniškega dopusta matere.
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Tradicionalni vzorci skrbi za družino pa se prenašajo tudi sistemsko, saj še vedno
prevladuje praksa, da so ob razvezi otroci zaupani v vzgojo in varstvo materam, pri
obravnavi in pomoči partnerjema pa primanjkuje celosten pristop, ki vključuje
sodelovanje vseh relevantnih institucij ter strokovnjakinj in strokovnjakov.
Enakovredno partnerstvo in uravnotežena vloga žensk in moških v družinskem
življenju sta temelj uresničevanja enakih možnosti v širšem družbenem kontekstu.
Večja delitev družinskega dela med partnerjema na eni strani pomeni razbremenitev
žensk dvojnega bremena profesionalne zaposlitve in skrbi za družino, na drugi strani
pa daje moškim možnost, da se aktivno vključijo v družinsko delo. Zato je
pomembno, da so programi in ukrepi oblikovani tako, da zagotavljajo enake
možnosti obema staršema in jih spodbujajo k enaki odgovornosti pri skrbi za dom in
družino. Posebno pozornost pa je potrebno namenjati spodbujanju aktivnega
očetovstva, ki vključuje tako koriščenje očetovskega dopusta in delitev dopusta za
nego in varstvo otroka med oba starša, kot delitev odsotnosti z dela zaradi nege
bolnega otroka med staršema.
Pri zagotavljanju odgovornega in kakovostnega starševstva in partnerstva pa je
pomembna tudi izobraževalna, svetovalna in terapevtska podpora partnerjema, ki
mora, predvsem pri reševanju konfliktov, vsebovati sodelovanje vseh ustreznih
institucij ter v celotni obravnavi zagotavljati enake možnosti žensk in moških.

2 . 2 . 6 .
p o k l i c n e g a

U s k l a j e v a n j e
i n

z a s e b n e g a

ž i v l j e n j a
Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je eden najpomembnejših pogojev za
uveljavljanje enakih možnosti spolov v družbi, še posebej pri zaposlovanju in na trgu
dela. Problem usklajevanja zasebnih in poklicnih obveznosti se kaže pri porabi in
delitvi časa, upoštevanju zasebnih potreb v poklicni sferi in pri usklajevanju potreb
zasebnega oziroma družinskega življenja s poklicnimi aktivnostmi žensk in moških.
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V Sloveniji kljub povečanju časa, ki ga moški namenjajo gospodinjskim opravilom in
skrbi za družino, ženske namenijo tem opravilom skoraj dvakrat toliko časa kot
moški. Da je skrb za otroka še vedno predvsem naloga žensk, odražajo tudi podatki
o koriščenju dopusta za nego in varstvo otrok, delu s krajšim delovnim časom do
tretjega leta starosti otrok in odsotnosti z dela zaradi nege družinskega člana
oziroma članice. Razveseljiv pa je podatek, da je v letu 2003, ko je začela veljati
pravica do 15 dni očetovskega dopusta, ki jo lahko očetje izrabijo v času trajanja
porodniškega dopusta, to možnost izkoristilo 10.917 očetov, v povprečnem trajanju
osem dni.
Za zagotavljanje enakih možnosti spolov je temeljnega pomena ustvarjanje pogojev
za lažje in kakovostnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti mater in
očetov ter tistih, ki skrbijo za starejše in druge pomoči potrebne družinske članice in
člane. Pomembna so zakonska določila, ki določajo enake pravice za oba starša
oziroma vzpodbujajo k odpravljanju posredne diskriminacije ter mehanizmi, ki
omogočajo usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti. Mehanizmi morajo biti
vzpostavljeni na ravni delodajalk in delodajalcev ter na ravni javnih servisnih
storitev, med katerimi mora obstajati prilagodljivost, predvsem v smislu delovnega
časa institucij, ki nudijo servisne storitve na področju družinskega dela. Hkrati pa
morajo tudi delodajalke in delodajalci upoštevati potrebe po zasebnem življenju
svojih delavk in delavcev.

2 . 3 .

P o d r o č j e

b l a g i n j a

ž e n s k

I I I .
i n

-

D r u ž b e n a

m o š k i h

Skrb za razvoj in družbeno blaginjo prebivalstva vključuje skrb za kakovost življenja
ljudi ter celosten pristop k telesnemu, duševnemu in socialnemu zdravju ter varstvu
ljudi. Zdravstveni in socialni sistem pogosto delujeta tako, da niso v zadostni meri
prepoznani načini, kako družbene, ekonomske, kulturne in politične okoliščine
vplivajo na življenje žensk in moških ter na njihovo zdravje. Politike zdravstvenega
in socialnega varstva morajo biti zato oblikovane glede na specifične razlike med
ljudmi, na primer glede na spol, socialni status, regionalne razlike, življenjski slog,
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kar posledično vodi k večji pozornosti določenim problemom, ki so izrazito ženski ali
moški problemi.

2 . 3 . 1 .

Z d r a v j e

Kakovostno in trajnostno zdravstveno varstvo temelji na stalnem prepoznavanju
problemov in oblikovanju programov skrbi za zdravje ljudi, pri tem pa ima kategorija
spola ključno vlogo.

2 . 3 . 2 .

Z d r a v s t v e n o

v a r s t v o

Politike zdravja in zdravstvenega varstva so pogosto oblikovane tako, da ne
upoštevajo vidika spola, saj se pri raziskovanju bolezni največkrat predpostavlja
enakost bioloških struktur pri ženskah in moških. Poleg bioloških značilnosti žensk in
moških njihovo zdravje določa tudi njihov način življenja, kar se odraža v razlikah v
obolevnosti in umrljivosti prebivalk in prebivalcev. Zaskrbljujoči sta predvsem trikrat
višja umrljivost (mladih) moških kot žensk zaradi različnih vrst poškodb in
zastrupitev ter štirikrat višja stopnja samomorilnosti moških. To se odraža tudi v
razliki v pričakovanem trajanju življenja, ki je pri ženskah za osem let daljše kot pri
moških.
Zdravje žensk in moških je potrebno spremljati in obravnavati ločeno glede na spol
in ne v neposredni medsebojni primerjavi, kajti zaradi različnih bioloških značilnosti,
reproduktivnih funkcij ter različnega načina življenja in izpostavljenosti dejavnikom
tveganja zaradi različnih spolnih vlog imajo ženske in moški različne vzorce bolezni.
Za zagotavljanje učinkovite in celostne skrbi za zdravje prebivalk in prebivalcev ter
za odpravljanje vzrokov in zmanjševanje razlik glede na spol morajo biti programi in
storitve varovanja in krepitve zdravja prilagojeni specifičnim potrebam žensk in
moški.
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2 . 3 . 3 .

R e p r o d u k t i v n o

z d r a v j e

Kljub zmanjševanju imamo v Sloveniji še vedno visoko stopnjo maternalne
umrljivosti. Ravno tako se uvrščamo med razvite države z najvišjo incidenco raka
materničnega vratu in raka dojke, v zadnjih desetih letih pa se je precej povišala
tudi incidenca raka prostate. Relativno visoka je tudi stopnja splavitve, ki je višja pri
starejših ženskah z otroki, ki ne uporabljajo kontracepcije. Kontracepcija je bila v
Sloveniji brezplačna, vendar pa v zadnjih letih nobena od novo registriranih vrst
kontracepcije ni bila uvrščena na listo brezplačnih zdravil.
Varstvo reproduktivnih pravic žensk in moških je temelj politike varovanja
reproduktivnega

zdravja

celotne

populacije.

Spremljanje

in

preučevanje

reproduktivnega zdravja žensk in moških ter sodelovanje različnih strok je
temeljnega pomena za oblikovanje politik varovanja in izboljšanja reproduktivnega
zdravja prebivalstva, s poudarkom na tistih področjih, kjer je zdravje žensk in
moških še posebej ogroženo. Poleg tega pa se morajo reproduktivne pravice
zagotavljati tudi z dostopnostjo ter možnostjo izbire različnih oblik storitev, s
poudarkom na brezplačni kontracepciji ter izbiri storitev v času nosečnosti, poroda in
poporodnega obdobja. Za zagotavljanje takšnih storitev pa je pomembno, da so
stroki na voljo smernice in navodila o svetovanju in obravnavi. Informiranje,
ozaveščanje in svetovanje v vseh življenjskih obdobjih povečujejo možnosti izbire ter
pripomorejo k preventivnemu varovanju reproduktivnega zdravja in zgodnjemu
odkrivanju ter obravnavanju bolezni. Poleg zdravstvenih organizacij je pri teh
aktivnostih izrednega pomena tudi delovanje nevladnih organizacij.

2 . 3 . 4 .

D u š e v n o

z d r a v j e

V Sloveniji se povečuje število žensk in moških, ki poiščejo zdravstvniško pomoč
zaradi motenj v duševnem zdravju, ženske pogosteje na primarni ravni, delež
moških, v primerjavi z ženskami, pa je nekoliko višji v bolnišnični obravnavi. Na
motnje v duševnem zdravju prebivalk in prebivalcev kaže izredno visok samomorilni
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količnik, ki je pri moških kar štirikrat višji kot pri ženskah. Problem sodobnih družb,
ki mu je potrebno nameniti posebno pozornost, so različne vrste motenj hranjenja,
ki večinoma prizadenejo mlade ženske. Vendar pa na tem področju v Sloveniji
nimamo zadostnih podatkov.
Tudi na področju duševnega zdravja je ključnega pomena, da se stanje spremlja in
analizira ločeno glede na spol, kar omogoča oblikovanje in izvajanje programov,
projektov in storitev, prilagojenih specifičnim potrebam žensk in moških. Načelo
enakosti spolov pa mora biti hkrati vključeno v načrtovanje in izvajanje vseh politik
na področju duševnega zdravja, tako v pravno ureditev kot v druge dokumente in
programe.

2 . 4 .
n a d

P o d r o č j e

I V.

-

N a s i l j e

ž e n s k a m i

Nasilje nad ženskami predstavlja oviro za izboljšanje položaja žensk, saj omejuje
njihovo življenje in jim onemogoča samostojnost, neodvisnost in avtonomno
odločanje o sebi. Življenje brez nasilja je temeljna človekova pravica, ki se mora
zagotavljati tako v zasebnem kot v javnem življenju. Problemi nasilja nad ženskami
se morajo reševati sistemsko tako v domačem okolju in v partnerskih odnosih kot na
področju preprečevanja trgovine z belim blagom in spolnega izkoriščanja.

2 . 4 . 1 .
v

N a s i l j e

d o m a č e m

p a r t n e r s k i h

n a d

ž e n s k a m i

o k o l j u

i n

o d n o s i h

Nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih je bolj prikrito, zato ga je tudi teže
prepoznati in preprečevati. Večina takšnega nasilja je storjenega v stanovanju. Med
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žrtvami je največ žensk, ki so s povzročiteljem v zakonskem ali zunajzakonskem
razmerju.
Strokovne institucije (zdravstvene, socialne, pravosodne, izobraževalne, policija)
podatkov o nasilju v družini ne vodijo koordinirano, zato je spremljanje pojavnosti
nasilja nad ženskami v domačem okolju in partnerskih odnosih precej omejeno.
Po ocenah nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja in
odpravljanja posledic nasilja nad ženskami, je v Sloveniji delež neprijavljenega
nasilja, zlasti ko gre za nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih, mnogo višji
od uradnih podatkov.
Na razsežnosti nasilja kaže tudi potreba po razširitvi mreže zatočišč in drugih oblik
pomoči za ženske in otroke, ki doživljajo nasilje v domačem okolju in partnerskih
odnosih. Ne moremo pa tudi mimo problema nasilja nad ženskami, ki pripadajo
ranljivim družbenim skupinam (npr. starejše ženske, invalidke, pripadnice etničnih
manjšin brez državljanstva), ki jim je pogosto onemogočen dostop do pomoči, bodisi
zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi različnih administrativnih ovir.
Nasilje nad ženskami v Sloveniji ni več samo problem zasebne sfere, temveč je
dobilo širše družbene razsežnosti s prepoznavanjem potrebe po sistemski ureditvi
preprečevanja nasilja nad ženskami v domačem okolju in partnerskih odnosih. V prvi
vrsti je potrebna interdisciplinarno usklajena obravnava žrtev nasilja v zakonodaji in
v praksi. Zakonodaja in programi pomoči morajo sistemsko obravnavati žrtev,
storilca, ukrepe strokovnih institucij in ozaveščanje širše družbe ter določati
primerno pravno, socialno in drugo varstvo. Zato sta pomembna stalno
usposabljanje in izobraževanje različnih strokovnih kadrov, ki se srečujejo z žrtvami
nasilja: policije, pravosodja, zdravstva, socialnega dela, šolstva, strokovnega
svetovanja. Poleg tega pa je potrebno v vseh ustreznih institucijah vzpostaviti
koordinirano spremljanje podatkov o nasilju nad ženskami, s poudarkom na
kazalcih, ki jih je sprejela Evropska unija.
Celoten sistem preprečevanja nasilja nad ženskami v domačem okolju in partnerskih
odnosih mora temeljiti na ničelni strpnosti do vseh vrst nasilja. Poleg tega pa se
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mora vrednostni sistem v slovenski družbi razvijati v smeri, kjer bo nasilje
prepoznano kot nedopustno kršenje temeljnih človekovih pravic. Zato je nujno
načrtno ozaveščanje javnosti o problematiki nasilja v domačem okolju in partnerskih
odnosih, predvsem pa vključevanje tematike nesprejemljivosti nasilja, nenasilnih
načinov reševanja konfliktov, spoštovanja človekovih pravic ter razvoja osebnih in
družbenih vrednot v šolske programe.

2 . 4 . 2 .

T r g o v i n a

z

s p o l n o

i z k o r i š č a n j e

l j u d m i

i n

Slovenija je na področju trgovine z ženskami za namene spolnega izkoriščanja tako
država izvora, kot tudi tranzitna in ciljna država. Uradni podatki o trgovini z ljudmi in
izkoriščanju za prostitucijo in pornografijo so skopi, saj so prijave kaznivih dejanj
zelo redke. Neustrezno je urejena tudi celovita pomoč in podpora žrtvam trgovine z
ljudmi, saj področna zakonodaja žrtvam brez državljanstva RS ali drugega pravno
urejenega statusa tega ne omogoča.
Pomembno je, da se preprečevanje trgovine z ljudmi in izkoriščanja za potrebe
prostitucije in pornografije sistemsko uredi, predvsem s prilagoditvami pravne
ureditve in postopkov standardov, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij in
sporazumov. Potrebno je tudi vzpostaviti medinstitucionalno koordiniran sistem
spremljanja podatkov. Koordinirano sodelovanje vseh ustreznih institucij, vladnih in
nevladnih, je tudi na tem področju bistvenega pomena za preprečevanje trgovine z
ljudmi in spolnega izkoriščanja ter učinkovito obravnavo. Enako pomembno pa je
tudi preučevanje in odpravljanje vzrokov za trgovino z ljudmi, vključno s
povpraševanjem po prostituciji.
Za reševanje te problematike je izrednega pomena izboljšanje ozaveščenosti in
informiranosti o nevarnostih in posledicah trgovine z ljudmi ter spolnega izkoriščanja
za prostitucijo in pornografijo. Ozaveščanje mora biti usmerjeno tako v posamezne
ciljne skupine, ki so bodisi potencialne žrtve bodisi osebe, s katerimi žrtve pridejo v
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stik, kot širšo javnost, da začne takšna dejanja dojemati kot nedopustna in kot
kršenje človekovih pravic in svoboščin.

2 . 4 . 3 .

Sp o l n o

n a s i l j e

Uradni statistični podatki o spolnem nasilju nad ženskami so pomanjkljivi in po
izkušnjah nevladnih organizacij, ki se srečujejo z žrtvami takšnega nasilja, kar
nekajkrat nižji od dejanskega stanja. Žrtve spolnega nasilja so v večini primerov
ženske in otroci, storilec pa je večinoma moški, ki ga žrtev pozna: prijatelj, sorodnik,
partner, sodelavec, sosed, znanec.
Reševanje problematike spolnega nasilja zahteva celosten pristop pri obravnavi
žrtve in storilca. V prvi vrsti je pomembno, da žrtve začnejo kakršne koli oblike
spolnega nasilja prepoznavati kot nedopustne in da obstaja širok spekter možnih
oblik pomoči, od institucionalnih in pravnih do psihosocialnih. Za oblikovanje in
izvajanje ukrepov za preprečevanje spolnega nasilja sta pomembna vzpostavitev
sistema spremljanja podatkov ter izvajanje podrobnejših raziskav o vseh vrstah
spolnega nasilja.

2 . 5 .

P o d r o č j e

V.

-

P r o c e s i

o d l o č a n j a
Odločanje pomeni izvajanje ekonomske in politične moči ter vpliva pri vodenju in
upravljanju na vseh ravneh. Izvaja se preko mehanizmov, procesov in institucij,
preko katerih se pogajajo, sprejemajo in izvajajo odločitve. Uravnotežena
zastopanost spolov v procesih odločanja pomeni, da so na vseh področjih in ravneh
odločanja enakovredno udeležene tako ženske kakor moški. Le s številčno
uravnoteženo zastopanostjo ter z medsebojnim spoštovanjem različnih mnenj, lahko
ženske in moški enakovredno vplivajo na razvojne procese v družbi. Hkrati pa
uravnotežena delitev moči in vpliva izboljšuje in razširja vsebine, na katerih temeljijo
odločitve o različnih javnih zadevah.
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2 . 5 . 1 .

P o l i t i č n o

o d l o č a n j e

Ženske in moški v Sloveniji imajo pravno formalno enake politične pravice. Vendar
pravno-formalno enak položaj ženskam in moškim v praksi ne zagotavlja njihovega
dejanskega enakega položaja v političnem odločanju. Glede na delež v celotni
strukturi prebivalstva v državi so ženske neustrezno zastopane na vseh ravneh
političnega odločanja – tako v voljenih kot v imenovanih političnih telesih, tako na
državni kot na lokalni ravni.
Za večjo prisotnost žensk v politiki je pomembno, da so v prvi vrsti zagotovljeni
mehanizmi, od zakonodaje do posebnih ukrepov znotraj političnih strank, ki
ženskam omogočajo lažji vstop in udeležbo v politiki. Poleg tega mora biti ženskam
kot političarkam naklonjeno tudi širše družbeno in politično okolje, v katerem se
odločajo za dejavno vlogo v politiki. Pri tem je izredno pomembna politična kultura
znotraj strank ter v političnih telesih na lokalni, državni in nadnacionalni ravni.

2 . 5 . 2 .

J a v n a

u p r a v a

i n

p r a v o s o d j e
Zastopanost žensk in moških v vladnih organih in organih javne uprave je v
primerjavi z zastopanostjo na političnem področju bolj uravnotežena. Največje
razlike med spoloma obstajajo na eni strani v telesih z veliko politično močjo
(delovna telesa vlade), kjer je delež žensk najnižji, na drugi strani pa v telesih, kjer
se odloča o socialnih zadevah, kjer delež žensk močno presega delež moških. Na
sodiščih in tožilstvih je delež žensk nekoliko višji od deleža moških, vendar pa upada
s hierarhijo pristojnosti sodišča oziroma tožilstva.
Na imenovanja na položaje v javni upravi in pravosodju je mogoče vplivati, zato je
pomembno, da se spoštuje pravno ureditev, ki zavezuje k uravnoteženi zastopanosti
spolov. Sistematično spremljanje in analiziranje zastopanosti žensk in moških na
mestih odločanja v javni upravi in pravosodju je tudi pogoj za uvedbo ukrepov za
spodbujanje večje uravnoteženosti spolov.
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3

S M E R N I C E

P O D AT K O V
3 . 1 .

I N

I N

P R E G L E D

U G O T O V I T E V

S m e r n i c e

Pogovori o vprašanjih neenakosti spolov so nujni že v osnovni šoli in na drugih
naslednjih ravneh vzgoje in izobraževanja ter študija, saj so to idealna okolja za
vzpodbujanje demokratičnih standardov in vrednot ter ustreznega vedenja in ravnanja.
Na življenje in delo v šolah namreč vplivata neposredno in širše družbeno okolje,
vendar lahko tudi šole vplivajo nanju.
Čeprav je enakost spolov pravno zagotovljena, obstajajo v vseh življenjskih obdobjih
žensk in moških ovire, ki preprečujejo doseganje dejanske enakosti spolov. O njih,
neenakem položaju deklic in dečkov, žensk in moških, o neenakem obravnavanju in
neenakih možnostih ter celo o nekaterih oblikah neposredne diskriminacije se morajo
pogovarjati že mladi v šolah. Ti pogovori morajo potekati pod skrbnim vodstvom
mentorjev, ki znajo ob analizi posamičnih življenjskih situacij ali primerov razložiti
temeljna načela človekovih pravic in poti njihovega uveljavljanja.
Pogovori so nujno potrebni tudi zato, ker, kot kažejo nekatere raziskave, učni programi
in učbeniki vloge spolov večinoma upodabljajo zelo rigidno in stereotipno. Ženske se
večinoma pojavljajo v vlogah mater, gospodinj, skrbnic, prevladujejo pa lastnosti kot so
čustvenost in stereotipna lepota, na drugi strani pa pasivnost, zlo in škodoželjnost. Pri
moških so izpostavljene lastnosti kot so moč in postavnost, intelektualna dejavnost,
predstavljeni so kot junaki, kralji in vladarji, med negativnimi stereotipi pa so
preklinjanje, pretepanje, pijančevanje, itd.
Jezik ima temeljno vlogo pri oblikovanju družbene identitete posameznika in
posameznice ter je medsebojno povezan z družbenim obnašanjem in kulturo. Uporaba
jezika, v katerem se izpovedujejo prisotnost, enak položaj in vloge žensk in moških v
družbi, zgovorno zrcali, ali so deklice in dečki, ženske in moški, obravnavani enako,
enako prepoznavni v družbi in ali imajo enako vrednost in dostojanstvo. In vendar v
govorjenem in pisnem izražanju dajemo še vedno prednost moški slovnični obliki, pri
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čemer predpostavljamo, da velja za nevtralno, in da zatorej vključuje ženske in moške.
Z neseksistično rabo jezika je mogoče uskladiti jezik z družbenimi in kulturnimi
spremembami, ki zaznamujejo življenja žensk in moških, in prispevati k udejanjanju
enakosti spolov.

3 . 2 .

P r e g l e d

p o d a t k o v

i n

u g o t o v i t e v
Predstavljamo vam nekatere podatke in ugotovitve, ki na svojevrsten način
razgaljajo oblike neenakosti med spoloma in o katerih bi lahko potekali pogovori kot
oblika motivacije mladih za kasnejše ustvarjalno izražanje v pisani besedi, sliki,
fotografiji, raziskovalnih projektih in oblikovanju spletnih strani.
 delež žensk med osebjem za nego in vzgojo v vrtcih je 98,3%, med

strokovnimi delavkami in delavci v osnovnih šolah je žensk 85,8%, na
srednješolski stopnji 65,4%, v visokošolskih zavodih pa je med strokovnim
osebjem 36,7% žensk. Glede na pretežno žensko strukturo vzgojiteljskega
in učiteljskega kadra je opaziti močno nesorazmerje med ženskami in
moškimi na vodstvenih položajih. Na osnovnih šolah je 44% ravnateljic,
na srednjih 40,2%, na fakultetah pa je manj kot 10% dekanj.
 delež

dijakinj in dijakov, ki obiskujejo programe srednješolskega

izobraževanja, je izenačen, vendar razlike v deležih deklet in fantov,
vpisanih

v

posamezne

srednješolske

programe,

kažejo,

da

je

srednješolsko izobraževanje še vedno spolno segregirano. Dekleta
prevladujejo na usmeritvah kot so tekstilstvo, kemija, farmacija,
gumarstvo, ekonomija, zdravstvo, izobraževanje za pedagoške poklice, na
področju družboslovja, kulture in osebnih storitev. Fantje pa so večinsko
zastopani v programih, ki izobražujejo za področje gozdarstva, lesarstva,
gradbeništva, tiska in papirja, elektrotehnike in računalništva, metalurgije
in strojništva, prometa in zvez ter rudarstva. Oba spola sta enako
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zastopana le v treh srednješolskih programih: v agroživilstvu, gostinstvu
in turizmu ter v splošnoizobraževalnem programu
 število mladih, vpisanih na univerze v visokošolske zavode v zadnjih letih

narašča. V študijskem letu 2004/2005 je bilo v visokošolske programe
vpisanih 91.229 študent in študentov, od tega 59,4% žensk. Študentk je
bilo manj od študentov v višješolskih strokovnih programih, in sicer
48,6%. Študentke so enako kot v prejšnjih letih prevladovale na višjih in
visokih šolah ter fakultetah, ki izobražujejo za področje zdravstva in
socialnega dela ter za pedagoško delo. Delež študentk je občutno
presegel delež študentov tudi na področju družbenih ved, poslovnih ved,
prava, umetnosti in humanistike. Delež študentov pa močno presega
delež študentk na tehničnem študiju ter znanosti, matematiki in
računalništvu.
 Delež diplomantk je leta 2004 presegel delež diplomantov (delež žensk je

bil 63,2%), vendar pa se delež žensk v napredovanju znanstvene oziroma
akademske kariere precej zniža, predvsem na najvišjih stopnjah. Razlika
med spoloma pri magistrskem in specialističnem ter doktorskem študiju se
iz leta v leto zmanjšuje, saj močno narašča delež žensk. Tako je bilo v letu
2004 delež žensk med novimi magistricami oziroma magistri in
specialistkami oziroma specialisti nekoliko višji od deleža moških (56,4%
žensk). V zadnjih letih pa se je znižal delež novih doktoric znanosti in sicer
z 49% leta 2001 na 40,6% leta 2004.
 Po podatkih za leto 2001 je bilo v Sloveniji med akademskim osebjem

25,4% žensk, na položaju redne profesorice pa jih je bilo 11,1%.
Premajhna zastopanost pa se kaže tudi v sestavi znanstvenih svetov
univerz in akademij, kjer je bil delež članic 17,2%.
 Analize oglaševanja definirajo štiri stereotipne podobe žensk: mati, ženska

kot (seksualni) objekt, nova ženska (super ženska - uspešna mati,
gospodinja, partnerica, poslovna ženska), neodvisna oziroma osvobojena
ženska (skrbi zase in za svoj videz, da bi ugajala moškim). Ti oglaševalski
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liki žensk močno idealizirajo podobo žensk v družbi, zamegljujejo realnost,
ter tako vsiljujejo družbene normativne ideale in utrjujejo spolne
stereotipe.
 Motnje hranjenja so v 90% ženska bolezen, ki je najbolj pogosta med

mladostnicami med 15 in 25 letom. Po ocenah strokovnjakinj in
strokovnjakov ter rezultatov tujih raziskav za anoreksijo zboli 1% žensk
med 12 in 25 letom starosti. Zaskrbljujoče pa je, da se v zadnjih letih
starostna meja obolelih močno niža. Približno 5% obolelih za anoreksijo je
moških. Pogostejša je razširjenost bulimije, ki naj bi prizadela do 5%
populacije, od tega 10 do 20% moških. Po nekaterih raziskavah je
mogoče bulimična vedenja zaznati pri 30% mladostnic in mladostnikov,
redkeje pa se pojavi pred 14 letom starosti. Najpogostejša motnja
hranjenja je kompulzivno prenajedanje, ki naj bi prizadelo približno 12%
populacije in se pojavlja v zgodnjem in srednjem odraslem obdobju. Delež
moških s težavami zaradi kompulzivnega prenajedanja je po nekaterih
raziskavah 12%.
 Pri popisu prebivalstva iz leta 2002 je bilo v Sloveniji 2,2% več družin kot

leta 1991. Enostarševske družine predstavljajo skoraj petino vseh družin.
Med njimi prevladujejo enostarševske materinske družine, ki predstavljajo
86% vseh enostarševskih družin.
 Narašča tudi število razvez. Leta 2004 se je razvezala skoraj vsaka tretja

sklenjena zakonska zveza. Otroci so večinoma zaupani v varstvo in vzgojo
materam, vendar v zadnjem obdobju narašča število dodelitev otrok v
oskrbo obema staršema. V letu 2003 je bilo v oskrbo očetom dodeljenih
7% vzdrževanih otrok iz razvezanih zakonskih zvez.
 Večina zaposlenih žensk in moških v Sloveniji glavni del dnevnega časa

namenja pridobitnemu delu in študiju (v urah - ženske 4:23, moški 5:25),
vendar pa so ženske poleg plačanega dela mnogo bolj obremenjene z
domačim delom, saj mu povprečno namenjajo 2 uri in 15 minut več kot
moški (ženske 4:24, moški 2:09). Ženske večinoma opravljajo delo kot je
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kuhanje, pospravljanje, pranje, nakupovanje in skrb za otroke ter ostarele
oziroma bolne družinske članice in člane. Moški pa opravijo večino
popravil v hiši, medtem ko je delo na vrtu precej enakomerno
porazdeljeno med ženske in moške. Bolj pogosto kot druge dejavnosti pa
moški tudi nakupujejo.
 V zadnjih letih je opaziti, da moški namenjajo družinskemu delu več časa,

predvsem posvečajo več časa varstvu in vzgoji otrok. Podatek, ki kaže na
to, je tudi koriščenje očetovskega dopusta. V letu 2003 je del očetovskega
dopusta, ki ga očetje lahko koristijo v času trajanja porodniškega dopusta
matere, izkoristilo 10.917 očetov, v povprečnem trajanju 8 dni. Vendar pa
je delež staršev, ki si delita dopust za nego in varstvo otroka izredno
nizek. V letu 2003 je pravico koristilo zgolj 2,3% očetov.
 V desetletnem obdobju (1989 -1999) je bilo storjenih približno 12.000

kaznivih dejanj in nad 80.000 prekrškov z elementi nasilja v družini, v več
kot 60% so bile žrtve ženske.
 Med nasilje, ki se dogaja v domačem okolju in partnerskih odnosih, pa ne

uvrščamo zgolj fizičnega nasilja, temveč tudi psihično, spolno, verbalno in
ekonomsko nasilje. Zasmehovanje, zlobne in ponižujoče opazke, grožnje,
izolacija, zaničevanje in prezir, javno poniževanje, vse to je obnašanje, ki
vpliva na uničevanje samopodobe in samozaupanja žrtve. Ekonomsko
nasilje pomeni neenak nadzor nad dostopom do skupnih virov, na primer
prepoved oziroma nadzor nad gospodinjskim denarjem, preprečevanje
dostopa do zaposlitve ali nadaljnjega izobraževanja partnerici oziroma
partnerju, prepoved pravice do lastnine itd. Problem je, da te vrste nasilja
v družbi niso dovolj prepoznane kot kratenje človekovih pravic in
svoboščin, zato jih je tudi težko raziskovati in odpravljati.
 Kljub temu, da se delež žensk na kandidatnih listah političnih strank za

volitve v Državni zbor počasi dviguje (leta 1992 16% žensk, leta 2000
23,5%, leta 2004 pa 25%), je izvoljivost žensk nizka. Po zadnjih volitvah v
Državni zbor leta 2004 je po končani vzpostavitvi parlamenta delež žensk
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13,3% in se v primerjavi s prejšnjim mandatom ni spremenil. Delež žensk
je še nižji v Državnem svetu, kjer so bile po volitvah leta 2002 od skupaj
40 članic in članov v Svetu 3 ženske (7,5%), kar je 2 manj kot v
prejšnjem mandatu.
 Ženske so neuravnoteženo zastopane tudi na lokalni ravni. Delež

kandidatk na listah za volitve v mestne in občinske svete nekoliko narašča
(na volitvah leta 2002 jih je bilo 21%), vendar pa je delež izvoljenih
svetnic mnogo nižji od deleža izvoljenih svetnikov. Po lokalnih volitvah leta
2002 je bil delež izvoljenih svetnic 13%. Na istih volitvah je bilo izvoljenih
11 (5,7%) županj.
 Zastopanost žensk je nizka tudi v Vladi Republike Slovenije. Po

vzpostavitvi vlade po volitvah leta 2004 je bila v vladi ena ministrica
(5,9%).
 Leta 2003 je bilo med predsednicami oz. predsedniki uprave največjih

gospodarskih družb in poslovnih subjektov 4% žensk (leta 2000 ni bilo
nobene), med članicami oziroma člani pa 22%. Med osebami na
menedžerskih položajih je bilo 29% žensk. Sto najuspešnejših podjetij in
gospodarskih družb v Sloveniji je vodilo 99 direktorjev in 3 direktorice.
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1

I N T E R A K T I V N I

P R O G R A M

Načini obravnave posameznika, ki zaradi različnih težav potrebuje pomoč, se med
seboj zelo razlikujejo. Sami smo se v naših programih odločili za delo v majhnih
skupinah, ki pa ga glede na zahtevnost problematike in potrebe posameznika
dopolnjujemo z individualno obravnavo.
Osnova vseh programov psihosocialne rehabilitacije je vzpodbujanje in poglabljanje
razvoja notranje motivacije udeležencev za reintegracijo v socialno in delovno
okolje. Najpomembnejši poudarek namenjamo pozitivnemu vzpodbujanju in
spoprijemanju z vsakodnevnimi težavami kot življenjsko priložnostjo, izzivom za
lastni osebni in duhovni razvoj, saj lahko le tako posameznik gradi svojo sedanjost
in prihodnost ter oblikuje realen odnos do preteklosti.
Naše delo temelji na teoretičnih izhodiščih in psihoterapevtskih izkušnjah
humanistično

usmerjene

psihologije,

teoriji

učenja

s

spoznanji

skupinske

psihodinamike in metodiki dela v majhnih skupinah, vendar ni terapevtsko
usmerjeno.
Usmeritev naših programov je spodbujanje pozitivnih nazorov udeležencev skupin,
večja asertivnost (sposobnost uveljavljanja) posameznika, višja raven empatije in
samozavesti, izboljšana samopodoba, jasnejša vizija lastne prihodnosti in poklicne
poti, vključevanje v ožje in širše okolje, v širšem smislu pa tudi preprečevanje
sociopatoloških pojavov (alkoholizem, narkomanija, prostitucija, kriminaliteta).
Psihosocialni program je naravnan predvsem na doseganje rehabilitacijskih,
resocializacijskih in integracijskih ciljev. Sestavljajo ga različne tematske delavnice, v
katerih na podlagi sproženih skupinskodinamičnih procesov poteka socialno učenje v
majhni skupini, po izkustveno-doživljajski metodi “lastne kože”.
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Ne gre torej za klasično poučevanje, temveč za aktivno učenje, sproženo preko
skupinsko-dinamičnega procesa, ki omogoča, vzpodbuja ter poglablja učenje drug
od drugega, analizo samega sebe, lastnih zaznav in pričakovanj.
Na ta način oblikujemo kohezivno skupino ter dajemo prostor za iskanje in
preizkušanje

različnih

načinov

komuniciranja,

opazovanja

ter

zaznavanja,

sodelovanje, načrtovanje ter razreševanje problemskih situacij.
Ker je poudarek na medsebojnem sodelovanju, in ne na tekmovalnosti, je ozračje v
skupini sproščeno, to pa omogoča neobremenjeno ciljno učenje v skupini. Vse to
vodi k boljšemu razumevanju delovnih vlog ter lažjemu prehodu v svet dela.

1 . 1 .

I z k u s t v e n o - d o ž i v l j a j s k a

m e t o d a

t a k o

o m o g o č a :



spoznavanje samega sebe, lastnih potreb, čustev, razpoloženj,



iskanje in vzpostavljanje svojega mesta v skupini, razvijanje odnosa do

drugih in do sebe,


izboljšanje komunikacije v skupini,



izboljšanje lastne komunikacije,



poglabljanje

sposobnosti

prepoznavanja

skupinsko-dinamičnih

procesov,


povečevanje posameznikove občutljivosti za dogajanje v njem samem,



povečanje posameznikove asertivnosti.

Tako v psihosocialnem delu programa namenjamo pozornost naslednjim temam (ki
jih poglabljamo s posebnimi delavnicami v različnem obsegu - tako vsebinskem kot
časovnem, saj so si skupine med seboj zelo različne – glede na intelektualno,
izobrazbeno in motivacijsko raven):
1

spoznavanju samega sebe,

2

komunikaciji,
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3

stresu,

4

partnerstvu,

5

konfliktnim situacijam,

6

skrbi zase,

7

vrednotam

8

zdravju

9

poklicu.

1 . 2 .

Sp o z n a v a n j e

s a m e g a

s e b e
Temo navadno razčlenimo z osmimi delavnicami, ki si stopnjujoče sledijo - tako po
vsebini kot po zahtevnosti. Namen vseh pa je spoznavanje in prepoznavanje lastnih
želja, potreb in pričakovanj; po drugi strani pa tudi umestitev pozitivnega vpliva
preteklosti v sedanjost. Hkrati v teh delavnicah udeleženci drug drugemu dajo veliko
pozitivnih povratnih informacij o njih samih, kar dodatno vpliva na pozitivno in
motivirajoče ozračje za nadaljnje sodelovanje v skupini.

1 . 3 .

K o m u n i k a c i j a

Obravnavanje komunikacije v naših delavnicah je široko, poteka pa postopoma.
Zlasti pri tej temi vedno znova izpostavljamo še eno načelo; načelo prostovoljnosti
sodelovanja.
Ker je obravnavana tema zelo zahtevna, po drugi strani pa zelo občutljiva, morajo
udeleženci vsak trenutek vedeti, da jih nihče ne sili k sodelovanju. Tako se lahko
umaknejo (pri tem opazujejo druge) med izvajanjem posamezne vaje, vendar pa
sodelujejo pri njenem vrednotenju. Tako nesodelujočemu posamezniku omogočimo
spremljanje posamezne situacije in tudi pozitiven prenos v njegovo lastno situacijo
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ter

ga

opogumimo

za

preizkušanje

in

iskanje

najučinkovitejšega

načina

komuniciranja.
Načrtovane delavnice velikokrat intenzivno prilagajamo zmožnostim posamezne
skupine, zato so urne postavke spremenljive, prav tako tudi njihov obseg.

1 . 4 .

St r e s

Obravnava stresnih situacij, odnos do njih in njihova razrešitev je osnovni namen
sklopa delavnic na to temo.
Kot je pomembna motivacija članov skupine pri obravnavanju komunikacije, tako je
potrebno pri tej temi ustvariti spodbudno ozračje, v katerem so člani skupine
usmerjeni v ozaveščanje, iskanje in preizkušanje učinkovitih protistresnih vzorcev iz
primerne

čustvene

razdalje.

Le

tako

je

namreč

mogoče

ustvarjalno

in

neobremenjeno razreševanje stresnih situacij.
Tudi v sklopu delavnic na temo stresa moramo prilagajati raven vodenja skupine
njeni čustveno - intelektualni naravnanosti.

1 . 5 .

P a r t n e r s t v o

Partnerstvo je pomembna tema za vsakogar izmed nas. Kakšno naj bo kvalitetno
partnerstvo, spolnost, medsebojni odnosi, raziskujemo v osmih delavnicah na to
temo.

1 . 6 .

K o n f l i k t n e

s i t u a c i j e

Konfliktne situacije so del vsakdanjika, če hočemo rasti in zoreti, pa jih moramo
znati razreševati in jim v svojem življenju najti pravo mesto. To pa je tudi namen
šestih delavnic, ki jih, kakor vse druge, prilagajamo udeležencem skupine.
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1 . 7 .

S k r b

z a s e

Med dolgotrajno brezposelnostjo ljudje velikokrat nehajo skrbeti za svojo zunanjost
in zdravje, za osebnostno rast in zorenje. Prav temu so namenjene delavnice.

1 . 8 .

V r e d n o t e

Vrednostni sistem, zagovarjanje in pojasnjevanje lastnih stališč z dolgotrajnejšo
izolacijo od družbenega življenja
nekako zakrnijo. Prav zato je namen treh delavnic spodbuditi člane skupin
za bogate in plodne diskusije, po drugi strani pa jih usmeriti k osmišljevanju
lastnih dejavnosti.

1 . 9 .

Z d r a v j e

Delavnici skušata posameznike vzpodbuditi k večji pozornosti za lastno
zdravje.

1 . 1 0 .

P o k l i c

Izbira poklica, njegovo opravljanje in zadovoljstvo z lastno dejavnostjo je ena
bistvenih človekovih potreb. Izbor prave smeri šolanja oziroma izobraževanja,
poklica in tudi prave poti in načina uresničitve želja je prvi namen šestih osnovnih
delavnic, ki jih med potekom programa večkrat izpeljemo v istem obsegu, da imajo
prav vsi člani možnost iskanja in preizkušanja zanje najprimernejšega in
najučinkovitejšega sistema vzorcev.
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1

P r o c e s

r a z v o j a

s k u p i n s k e

d i n a m i k e
V mali skupini se odvijajo številni procesi, vsi pa so v prvi vrsti odvisni od
sodelovanja posameznikov, ki jo sestavljajo.
Značilni vedenjski vzorci se zrcalijo v načinu zadovoljevanja posameznikovih
osnovnih potreb, ki jih lahko razdelimo v pet osnovnih skupin:

•

potreba po preživetju in razmnoževanju

•

potreba po pripadnosti – ljubiti, deliti,

•

potreba po moči

•

potreba po svobodi

•

potreba po zabavi.

sodelovati

Od spočetja dalje je človek odnosno bitje – brez vzpostavljenega odnosa z drugimi
ne moremo polno živeti, se razvijati in ustvarjati. Med osnovnimi potrebami je težko
vzpostaviti

hierarhijo,

saj

so

potrebe

soodvisno

prepletene

in

zahtevajo

izpolnjevanje in zadovoljevanje vse življenje.
Posameznikova zavest o lastni vrednosti je lahko izpolnjena le preko drugih – kako
in v kolikšni meri pa se popolnoma razlikuje med posameznimi ljudmi.
Večina ljudi se procesa zadovoljevanja potreb ne zaveda povsem jasno, vedenjski
vzorci, ki se kažejo kot odziv zadovoljenih oziroma nezadovoljenih potreb, pa
običajno potekajo avtomatično in nekontrolirano.
Ob težavnejših situacijah, življenjskih izzivih, pozitivnih ali negativnih, pa nezavedni
odzivi, ki se zrcalijo v posameznikovih vedenjskih vzorcih lahko povzročijo vse
globljo notranjo razcepljenost, izgubo nadzora, stika s samim seboj in končno –
izgubo lastnega jaza, kar lahko vodi v popolno resignacijo ter odtujenost s samim
seboj in zunanjim svetom.
Obvladovanje in s tem prepoznavanje lastnega sveta potreb igra največjo vlogo pri
kar najučinkovitejši in primerni izbiri vedenjskih vzorcev glede na posamezno
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življenjsko situacijo. Bolj, ko je uspešna, več možnosti ima posameznik za uspešno
vključevanje v svoje okolje.
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2

M A L E

S K U P I N E

Nameni vzpostavljanja malih skupin so različni, naj jih naštejemo le nekaj:
1) izobraževalni
2) svetovalni
3) terapevtski
4) informacijski…
V pričujočem priročniku bomo predstavili model neterapevtsko delujoče male
skupine, katere osnovni cilj je motivirati posameznika za vzpostavitev kar
najučinkovitejših vedenjskih vzorcev, pri čemer so naša osnovna izhodišča v
psihodinamični teoriji

celostnega vedenja, kontrolni

teoriji, teoriji gestalta,

transakcijski analizi, teoriji krize – »life span development«.
Za lažje razumevanje nadaljnjega besedila o zorenju in razvoju male skupine, po
drugi strani pa tudi, če želite delati s skupino, razumeti dogajanja, ki se v njej
odvijajo, prepoznavati delujoče procese ter kot vodja izbirati najustreznejše
intervencije ter lastno vedenje, ki bo v skupini kar najbolj v pomoč, je smiselno v
svojo zavest priklicati vsa svoja pretekla doživetja, izkušnje in spomine na lastno
udeležbo v skupinah (npr. vrtec, osnovna šola, interesni krožki, taborniki, družina…).
Poizkusite torej ozavestiti, v kakšnih situacijah so se pojavila specifična občutja ter
razumeti in se vživeti v vzroke zanje. Naj vam pri tem pomaga nekaj podvprašanj:



V katerih skupinah sem do sedaj sodeloval-a oz. sodelujem?



Kako sem se počutil-a v njih?



Od česa so bili odvisni moji občutki in vedenje v njih?
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Ali obstajajo zakonitosti, po katerih lahko vedno enako ali podobno

razumem delujoče procese v komunikaciji in življenju skupine in ali se le-te skladajo
z mojim doživljanjem in izkušnjami iz različnih skupin?
Faze rasti oziroma razpada male skupine so odvisne od
zadovoljevanja oziroma nezadovoljevanja potreb njenih posameznikov – članov in
članic, pri čemer ima vodja kot prepoznavalec, ocenjevalec ter usmerjevalec
vzpostavljenih procesov pomembno vlogo.
Model male skupine, ki ga želimo predstaviti v pričujočem priročniku, temelji
predvsem na naših večletnih izkušnjah, ki smo jih dobili v različnih skupinah
udeležencev, (mladostnikov in starejših), ki so bili zaradi brezposelnosti zelo različno
prizadeti in so izhod iz svojih težav iskali na različne načine, pogosto v alkoholu,
drogah, hrani, kriminalu, prostituciji.
Med svojim delom smo pogosto zaznali veliko mero strahu, ki je obvladoval
udeležence naših programov ter preprečeval njihov osebnostni napredek in razvoj,
saj je v osnovi zavrl zdrav proces umeščanja nastale življenjske situacije v lasten
referenčni okvir, kar pa je predpogoj za prevzemanje odgovornosti za nadaljnje
ravnanje oziroma načrtovanje prihodnosti.
Vrednotenje nastale življenjske situacije kot izziv, kot novo možnost za korak iz
dotedanjih spon odvisnosti od nespreminjajočega se življenja v večjo svobodo
odločanja o sebi in samouresničevanje je naš namen dela v mali skupini.
Procese, ki jih vzpodbujamo s povečevanjem kohezivnosti med udeleženci
programa, vodimo v smeri nenehnega pozitivnega vrednotenja, iskanja še boljših
rešitev – ne ostajamo pri negativnih izkušnjah – le te pokažejo smer, v katero je
potrebno usmeriti posameznikov napredek. Izkazalo se je, da tovrstni način
intenzivno vodi v zniževanje ravni prisotnega strahu v udeležencih, saj hitro dobijo
potrebno samopotrditev, da se sprostijo ter tako začno ustvarjati potrebno distanco
do preteklosti.
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Šele, ko v skupini dosežemo to raven, se začno vzpostavljati procesi samokritičnosti,
kar posamezniku odpre pot v obetajočo prihodnost, ko se vzpostavijo kvalitetnejši
odnosi v družini, ki posameznika še dodatno motivirajo za razširjanje njegove
socialne mreže.

2 . 1 .

F a z e

r a z v o j a

m a l e

s k u p i n e
Ljudje torej težimo k nenehnemu zadovoljevanju svojih potreb – glede na trenutno
življenjsko situacijo posameznika, okolje, v katerem se nahaja, dejavnost, ki jo mora
opraviti v določenem času, pa sta odvisna hierarhija, in vrstni red zadovoljevanja
potreb.
Za vodenje male skupine ter prepoznavanje skupinsko-dinamičnih procesov je
tovrstno vedenje zelo pomembno, saj le tako lahko, s stališča vodje, vplivamo na
njihov pozitivni razvoj, ki posamezniku odpre kar največ različnih možnosti za
osebnostno rast in razvoj.
V nadaljevanju bomo poskušali opisati pet značilnih skupinsko-dinamičnih procesov,
ki se odvijajo ter prepletajo pri našem delu v skupini in ki jih moramo kot vodje
znati prepoznavati ter jih pravilno usmerjati.

2 . 1 . 1 .

FA Z A

I . :

O D T U J E N O S T

Pozitivni razvoj skupine
Prva srečanja v skupini, ko se člani prvič srečajo, so običajno prežeta s strahom,
nezaupanjem, dvomom. Običajna vprašanja, ki se porajajo v njihovih glavah: Kdo so
drugi?, Kako bom z njimi shajal?, Ali me bodo sprejeli medse?, Ali bom uspešen?, Se
bom znašel? Bom zmogel sodelovati?, Kam naj se usedem, da ne bo kaj narobe?,
Kako naj držim roke?…
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Potrebe po varnosti, sprejemanju in priznanju v prvih srečanjih še ni mogoče
zadovoljiti, zato tudi ni presenetljivo dejstvo, da posameznik teži za ohranjanjem
vsaj minimalnega občutka varnosti in stabilnosti, zato se tudi ne želi izpostavljati
konfliktnim situacijam, ker bi se v tem primeru porušilo razmerje že tako težko
ohranjenega ravnovesja.
Zato je pomembno, da je začetek skupinskega dela začetek vzpostavljanja okvira, v
katerem se bodo odvijali načrtovani skupinsko-dinamični procesi, katerih osnovni
princip temelji na prepoznavanju in ozaveščanju lastnih potreb ter po drugi strani
njihovemu kar najučinkovitejšemu zadovoljevanju in iskanju ter preizkušanju kar
najboljših vedenjskih vzorcev, ki le-to omogočajo.
Osnovni princip človeškega življenja je namreč nenehno menjajoča se soodvisnost
medosebnih odnosov – z vzpodbujanjem samozavedanja nujnosti po vzpostavljanju
socialnih odnosov pa raste sposobnost posameznika za sprejemanje lastnih
občutkov in doživetij, kar povečuje osebno svobodo, samokontrolo ter odgovornost
za sprejemanje in uresničevanje odločitev.

Negativni razvoj skupine
Na tem mestu je potrebno poudariti možen negativni razvoj skupinske dinamike, če
vodja ne vzpostavi dovolj širokih meja za reševanje težav, ki nastanejo ob srečanju
drugačnih in različnih.
V

primeru, da vodja ne zmore prenesti pritiska oziroma se ustraši grozeče

konfliktne situacije, to prenese na skupino v obliki prepovedi in ne dovoljevanja
negativnih občutkov, kar postane motnja za nadaljnji razvoj skupine.
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2 . 1 . 2 .

FA Z A :

O Z I R O M A

O R I E N T I R A N J E

I S K A N J E

M E S TA

V

S K U P I N I
Pozitivni razvoj skupine
Ko se pravila oziroma novo nastajajoče norme ukoreninijo ter zaživijo, se v skupini
poveča tudi občutek varnosti.
Tako v tej fazi prihaja do prvih zaključkov, udeleženci začno prepoznavati svoje
možnosti, ugotavljajo, kaj v skupini pogrešajo, razčiščujejo, kakšno prihodnost naj bi
imeli v dani skupini. Vzpostavljati se začne mreža misli, zaznav, vedenja, simpatij,
odklonitev – vse v skladu z vzporednim zadovoljevanjem potreb po varnosti,
zaupanju in pripadnosti.
Pri tem je potrebno izpostaviti, da se v načinu vedenja zrcalijo pomembne in tudi
upravičene potrebe, za zadovoljevanje katerih ljudje - velikokrat nezavedno izbirajo različne načine zadovoljevanja.
Tako iz različnosti, zmožnosti, vedenja in medsebojne interakcije ter zazanave
posameznih članov izvira opredelitev in umestitev posameznika v skupini. Zaznave
pa so odvisne od vedenja članov, kakor tudi posamezne situacije in vrednostnega
sistema posameznika.
Pri vzpostavljanju in prevzemanju posameznih vlog so pomembna tudi pričakovanja
in pripisovanja lastnosti posamezniku drugih udeležencev v skupini, prav tako važna
pa je tudi priljubljenost oziroma pripravljenost za določeno vedenje in sodelovanje.

Negativni razvoj skupine
Vzpostavljanje vlog samo po sebi ni problematično, nevarnost pa se pojavi, če se
vloge v skupini vzpostavijo preveč trdno – se fiksirajo (kar je zlasti težnja zelo
ogroženih ljudi, ki imajo veliko negativnih življenjskih izkušenj) – saj je potreba po
varnosti tako zelo prisotna.
Če je namreč vloga posameznika trdno določena, fiksirana, se nikomur v skupini ni
potrebno prilagajati in nihče nima priložnosti, da bi

začel spreminjati svoje
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vedenjske vzorce ter tako iskati kar najučinkovitejše poti za spreminjanje
dotedanjega načina življenja.
Brez tega pa ne more priti do napredka.

2 . 1 . 3 .

FA Z A :

Z A U PA N J A

Pozitivni razvoj skupine
Značilnost tega obdobja v procesu razvoja skupine je, da so njeni člani že našli
prepoznana mesta, da že vedo, kaj in koliko lahko pričakujejo od posameznika in
skupine.
Uveljavljena so že skupinska pravila medsebojne komunikacije, na podlagi novo
pridobljenih skupnih izkušenj je vzpostavljeno tudi medsebojno razumevanje in zelo
pogosto člani skupine govorijo v 1.os.mn., tako to fazo imenujemo tudi »MI FAZA«.
Navzven skupina deluje zelo enotno in povezano, navznoter pa se lahko zgodi, da
»MI proces« preveč utrdi že vzpostavljene vloge. Zato je potrebno nenehno
vzpodbujati posameznike, da govorijo o svojih izkušnjah, lastnem doživljanju, bodisi
pozitivnem bodisi negativnem, potrebno jim je dovoliti, da so različni ter jih
vzpodbujati k utrjevanju in razvijanju vedno novih spoznanj o sebi. Le tako se lahko
skupina zavaruje pred stagnacijo in razpadom.

Občutek pripadnosti in varnosti je sicer že kar močno prisoten, vendar je prisoten
tudi še strah pred nesprejemanjem resničnega JAZ-a posameznika. Kadar je strah
močno prisoten v več udeležencih skupine, je nevarnost pred fiksiranjem skupine v
tej fazi še toliko večja.
Negativni razvoj skupine
Negativni razvoj procesa skupinske dinamike se kaže predvsem v tem, da se vloge
posameznikov utrdijo v »MI – NORMI«, kar ne dopušča prepotrebne različnosti.
Člani skupine so zadovoljni v »varno« omejenih vlogah, prehitro vzpostavljeno

68

Spol in Raznolikost
V Poklicnem Izobraževanju in
Usposabljanju (PIU)
zaupanje posameznika le še bolj utrdi v njegovi vlogi, da ga le nihče in nič ne bi
zmotilo.
Pripadnost

skupini

in

varnost

sta

tako visoka

cena

za

opustitev

lastne

individualnosti.
Skupina si torej ne dovoli novih izzivov in izkušenj – vse, kar bi zmotilo pridobljeno
enoznačnost in usklajenost, zavrača.

2 . 1 . 4 .

FA Z A :

R A Z L O Č E VA N J E

Pozitivni razvoj skupine
Če skupina uspe uspešno premagati »MI fazo«, sledi za vsakega posameznika
najproduktivnejša faza, kjer lahko največ pridobi od skupine, saj občuti resnično
sprejemanje in priznanje, istočasno pa tudi sam sprejema ostale člane kot sebi
enakovredne, navkljub njihovi raznolikosti
Značilno za to obdobje je, da člani priznavajo svoje želje po usklajenosti,
edinstvenosti in skupnosti, ki jih želijo kar najbolje izpolniti, po drugi strani
prepoznavajo tudi razliko v vlogah, ki jih imajo kot člani skupine in kot ljudje izven
skupine.
Naučili so se torej sprejemati lastno različnost, po drugi strani pa so sposobni
vzpostavljati realne predstave o skupnem življenju v skupini.
Skupina ne potrebuje več zunanje zaščite, lahko živi odprto, polna je moči, energije
in ustvarjalnih idej, vloge so enakovredno razdeljene med vse člane.
Prisotno pa je tudi vedenje, da je človek individuum, sočasno pa tudi socialno bitje,
vedno v odnosu z drugimi, s katerimi enakovredno deli odgovornost za nadaljnje
razvijanje in poglabljanje le-tega.

2 . 1 . 5 .

FA Z A :

S L O V O

Delo vsake skupine se enkrat konča. Situacija slovesa člane skupine velikokrat
zaniha v njihovem razpoloženju, predvsem je zopet ogrožen občutek varnosti, po
drugi strani pa se zopet pojavi strah pred izgubo pripadnosti in sprejemanja.
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Slovo prizadene zlasti, kadar je povezano z negativnimi preteklimi dogodki,
izpolnjenimi z občutki krivde: »Spet mi ni uspelo obdržati odnosa. Vedno vsakogar
zapustim. In vedno drugi zapuščajo mene.«
Pozitivni razvoj skupinske dinamike
Zelo pomemben je pozitivni razvoj skupinske dinamike, v katerem je vsak
udeleženec dejaven in pripravljen z drugimi podeliti vse svoje nejasne občutke. Zelo
pomembno je namreč, da udeleženci iz skupine ne odnesejo ničesar negativnega,
temveč, da jim slovo od skupine zapusti dober občutek, da so odkrili in pridobili zase veliko novega in uporabnega.
Vsa skupina mora skupaj analizirati pretekla dogajanja, kaj vse se je zgodilo, kar je
pozitivno vplivalo na njihov nadaljnji osebnostni razvoj, kako so uspeli novo odkrita
znanja vtkati v svoje življenje ter jih usmeriti v prihodnost.
Končno mora imeti skupina tudi dovolj časa, da določi okvire nadaljnjega
(neformalnega) sodelovanja oziroma druženja.
Negativni razvoj skupinske dinamike
Negativni razvoj skupinske dinamike se lahko pojavi, če udeleženci predhodno niso
bili dovolj pripravljeni na bližajoče se slovo, saj se lahko pri nekaterih posameznikih
z negativnimi izkušnjami iz otroštva sprožijo močni obrambni mehanizmi. Tako
obremenjeni posameznik le težko spregovori o svojem strahu pred izgubo.
Zelo pomembno je zato v skupini vzpostaviti razumsko ovrednotenje slovesa
udeležencev ter poudariti, da je to le ena izmed življenjskih nalog, ki mora biti
izpolnjena, saj je le to nujen pogoj za nadaljnjo osebnostno rast in zorenje –
posameznika obogati z novo življenjsko izkušnjo ter ga opremi z učinkovitim
mehanizmom za premagovanje strahu in občutkov krivde.
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1

S T R U K T U R A

D E L AV N I C E

Delavnica je torej izkustveno-doživljajska metoda, s pomočjo katere uravnavamo ter
usmerjamo delo v mali skupini.
Osnovno strukturo vsake delavnice sestavljajo:



Izbrana tema



Naslov delavnice



Uvod



Jedro



Zaključek.

K sami pripravi delavnice sodi tudi PRIPRAVA posamezne delavnice v obliki
miselnega vzorca z najpomembnejšimi poudarki in smernicami delavnice.

74

Spol in Raznolikost
V Poklicnem Izobraževanju in
Usposabljanju (PIU)

2

U V O D

Struktura priprave delavnice
V uvodu v delavnico je vedno potrebno najprej napisati cilj celotne delavnice ter ga
povezati z izbrano temo, pri čemer je potrebno omeniti tudi pričakovane
spremembe/ rezultate pri udeležencih skupine.
Glede na določeno temo je potrebno izbrati do tri uvodne vaje, katerih namen je
udeležence sprostiti, motivirati in pripraviti na sledeče delo.
Pred opisom posameznih vaj je potrebno omisliti njihov cilj ter ga tudi zapisati.
Sledijo natančna, enostavna navodila poteka posamezne vaje ter možna opozorila
za vodjo, izvajalca, delavnice.
Po uvodnih vajah praviloma proces povratne informacije ni potreben, saj je cilj
dosežen že v okviru izvedenih vaj.
(Pretirano poročanje o doživljanju udeležencev namreč lahko izgubi svoj smisel, saj
je v osnovi namenjeno ozaveščanju skupinsko-dinamičnih procesov, ki se odvijajo
ter zrcalijo na ravni posameznih udeležencev, kakor tudi na ravni celotne skupine.
Sam proces in vloga povratnih informacij sta opisana v drugem poglavju pričujočega
priročnika.)
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3

J E D R O

Struktura priprave delavnice
V osrednjem, jedrnem delu delavnice se lahko uporabljajo različne tehnike (igre
vlog, simulacije, nedokončane zgodbe, vodena domišljija, risanje….), pri čemer je
potrebno izbrati do tri vaje ter za vsako posebej opisati cilj.
Sledijo natančna navodila za opis posamezne vaje ter možna opozorila za izvajalca.
Po posamezni vaji je potrebno tudi natančno opisati navodila za vodenje diskusije
ter izbrati primerna vprašanja oziroma dele povratnega sporočila.
Enotnega pravila tu žal ni, saj je od teme, kakor tudi od vrste izbranih tehnik v
jedrnem in zaključnem delu za posamezno delavnico odvisno, v kolikšnem deležu bo
potekal »feed-back« – povratna sporočila o doživljanju med posamezno vajo.
Včasih je posamezna delavnica sestavljena tako, da posebej ne vključuje zaključne
vaje, včasih pa za njeno izvedbo zmanjka časa oziroma vodja skupine zaključi
srečanje s povratno informacijo.
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4

Z A K L J U Č E K

Struktura priprave delavnice
Tudi zaključek delavnice mora vsebovati, podobno kot uvodni del, cilj zaključnih vaj,
ki se seveda navezuje na predstavljeno temo. Pri izboru ne več kot dveh zaključnih
iger je potrebno upoštevati, da morata udeležence skupine sprostiti ter istočasno
zaključiti obravnavano temo.
Sledi podrobno navodilo za izvedbo posamezne vaje s potrebnimi opozorili za vodjo
skupine brez povratne informacije o počutju – le to prihranimo za zaključni del.
Kot smo že omenili, včasih ni priložnosti za izvedbo zaključne vaje, zato pa je
potrebno preostali čas nameniti primernemu zaključku delavnice, za kar je potrebno
strukturirati vprašanja. Vsebovati morajo vprašanja o počutju in doživetju celotne
delavnice, če so spoznali kaj novega, zanimivega, odkrili kaj presenetljivega pri sebi
oziroma udeležencih… (tu je potrebno navesti vprašanja, ki se nanašajo na posebno
področje povratnih sporočil).
Opozoriti je potrebno, da je psihosocialni del programa namenjen osebnostni rasti in
razvoju posameznika v skupini (ter da predstavlja

poudarjanje oziroma iskanje

stičnih točk z reševanjem problema brezposelnosti v tem trenutku preveliko oviro –
za to je dovolj časa v projektnem delu programa.)
Vprašanjem o smislu, namenu posamezne delavnice, se je potrebno, če je le
mogoče, izogniti, saj pretirana uporaba nakazuje dvom v prepričljivost vodje v
dopuščanju svobode posamezniku v izboru tistega, kar je sam zmožen in sposoben
umestiti v lastni referenčni okvir. (Ga torej uokvirja v predstave verbalno
sposobnejših posameznikov v skupini ter mu ne daje dovolj možnosti, da bi sledil
lastnemu razvoju.)
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5

P O V R AT N A

I N F O R M A C I J A

–

» F E E D - B A C K «
Povratna informacija bi morala biti sestavni del prav vsake komunikacije in je
nepogrešljiva osnova socialnega učenja.
Dejstvo je namreč, da sporazumevajoča se partnerja ne moreta vedeti, kako in v
kolikšni meri (tudi na odnosni ravni) vplivata drug na drugega, če se o tem redno ne
pogovarjata.
Komunikacijsko meglo torej tvorijo različni namigi, domneve, pretekle izkušnje vseh
sodelujočih partnerjev, ki jih sprejemajo v okviru lastne realitete.
Da bi osvetlili komunikacijsko meglo, jo odstranili ali pa se vsaj izognili motnjam v
komunikaciji, je nujno vzpostaviti dvosmerni oziroma obojestranski feed-back.
V procesu izmenjave povratnih informacij partnerji vidijo, kako sami doživljajo
druge, kako jih doživljajo drugi, kakšno mesto ima posameznik v skupini, kakšen
»tukaj-in-sedaj« vpliv ima posameznik na ostale člane v skupini.
Refleksija dimenzije »jaz - drugi« je torej težka, zahtevna in obremenjujoča, po
drugi strani pa tudi sproščajoča, saj sčasoma popusti strah pred zavrnitvijo oziroma
izgubo.
Vendar ima s tem veliko ljudi težave, saj se pogosto dogaja, da na račun zadržanja
lastne predstave (pa čeprav povezane z negotovostjo in bojaznijo) o dogajanju in
svojem mestu v odnosu oziroma skupini, odklanjajo povratno informacijo o tem,
kako jih vidijo drugi.
Prav zato je zelo pomembno, udeležencem skupine dobro predstaviti pomen
nenehne izmenjave načina doživljanja medsebojne komunikacije – tako na
vsebinski, kakor tudi na odnosni ravni.
Zato je ves čas poteka programa potrebno nenehno vzpostavljati in vaditi proces
povratnih informacij, da se počasi utrdi vedenje, da je popolnoma običajno, da
vsakdo ne more biti vsakomur v skupini všeč na enak način.
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Tako se udeleženci počasi, vzporedno s povečanim občutkom varnosti v skupini,
začno spreminjati in učiti, da jim pomaga, če lahko svobodno in odprto spregovorijo
o lastnem doživljanju sebe in drugih, pri čemer kritiko nase prenehajo doživljati kot
odklonitev oziroma prekinitev odnosa.
Seveda pa je na tem mestu potrebno opozoriti na nevarnost zdrsa v

neželeni

terapevtski proces, saj se refleksija odnosne ravni lahko globoko dotakne jedra
posameznikove osebnosti – osnovno vodilo, ki to lahko prepreči je brezpogojno
spoštovanje posameznikove osebnosti, dopuščanje možnosti podoživljanja in
dovoljevanje pristnosti.
V skupini je torej potrebno posameznika pripraviti na dva procesa:



Kot običajno, redno poročanje v krogu, ko vsi udeleženci reflektirajo

dogajanja v skupini v obliki »Jaz sporočila«, kar pomeni odprto, neposredno
poročanje o sebi in svojem doživljanju skupine

neposredno

Kot neobičajno, ko posameznik začuti, da je pomembno, ali pa je
vprašan,

da

pove

svoje

mnenje

o

udeleženc-u/-ih

na

kar

najkonkretnejši in jasen način, pri čemer zopet uporabi »Jaz sporočila«.
Proces refleksije v skupini nenehno poteka, večinoma

podzavestno, saj na

neverbalni ravni udeleženci nenehno oddajajo in sprejemajo neverbalna sporočila
(obrazna mimika, geste, smehljanje, spogledovanje…); od vsakega posameznika pa
je odvisno, kako jih bo interpretiral.
→ Prav zato je neposredna refleksija oziroma povratno sporočilo smiselna in za
nadaljnje delovanje skupine nujno potrebna, poleg tega pa zavira vzpostavljanje
nezaupanja in, velikokrat leta dolgo, napačno interpretiranje zaznanega.
→ Istočasno pa ozaveščanje dogajanj na odnosni ravni pripomore k pripravljenosti,
da se udeleženci začno enakovredno sprejemati.
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→ Tako je potrebno poudariti, da ima vsaka povratna informacija na ravni »Jaz –
doživljanja« dva dela:
Del osebnosti posameznika, ki drugemu udeležencu sporoča, kako ga



doživlja, pove to na način, kot ga dejansko doživlja, seveda pa ta proces poteka v
okviru posameznikove osebne - življenjske zgodovine.
Del osebnosti posameznika, ki mu je namenjena povratna informacija,



izve o svojem vplivu na druge, kakor tudi, na katerem področju svojega delovanja v
skupini je nemočna in je kot takšna bila tudi doživeta s strani skupine.
Torej,

povratna

informacija

vedno

vsebuje

v

»Jaz

sporočilu«

tudi

del

posameznikovega nezavednega. Prav zato je možno refleksijo povratne informacije
vzpodbujati v obeh smereh:
Za tistega, ki daje povratno informacijo, so pomembne naslednje
smernice:
→ »Zakaj te jemljem tako resno?, Kaj sprožaš v meni?, S čim to lahko povežem?,
Kako dobro se poznam na tem področju?, Katero zame pomembno področje se pri
tem nakazuje?«
Za tistega, ki sprejema povratno informacijo, so v pomoč naslednje
smernice:
→ »Kaj mi govore tvoja sporočila?, Ali se bom lahko zopet našel?, Ali tvoja
sporočila v meni vzbujajo odzive?, Ali prepoznavam vsaj nekatere dele svoje
osebnosti?, Kako doživljam sebe v odnosu do tebe?«

PRAVILA UČINKOVITEGA POVRATNEGA SPOROČILA
Za tistega, ki daje povratno informacijo:
1

Zavedati se mora, da svoje doživljanje, ki ne predstavlja dejanske danosti, le

sporoča;
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2

Kolikor je le mogoče, mora na kar najkonkretnejši način opisati le dano

situacijo;
3

Izogniti se mora opisovanju izkušnjam oziroma doživljanju drugih situacij;

4

Ne sme vrednotiti, ocenjevati in interpretirati, temveč le podeliti lastne

izkušnje in doživetja ob dani situaciji;
5

Biti mora odprt ter govoriti resnico, ob čemer mora dobro premisliti, če želi

povedati več.
Za tistega, ki jo sprejema:
1

Pazljivo mora prisluhniti in vprašati, če ni povsem prepričan, da je

povedano dobro razumel;
2

Dovoliti si mora, da sliši argumentirano sporočilo od drugih, ob čemer se ne

zagovarja;
Šele po razmisleku naj pove lastno videnje situacije ter preudari, kaj bo storil s
povratnim sporočilom.
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U r a d
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z a

ž e n s k o

R e p u b l i k e

p o l i t i k o ,
S l o v e n i j e

"Integracija načela enakopravnosti spolov v Sloveniji"

1

P o v z e t e k

Slovenija se je pridružila programu s projektom, ki obsega integracijo načela
enakopravnosti spolov, ter s tem postala ena izmed prvih držav Osrednje in
Vzhodne Evrope, ki je vpeljala integracijo načela enakopravnosti spolov v razvoj
vladne politike. Brez denarne pomoči bi se bilo nemogoče pridružiti projektu, saj
so sredstva Urada za žensko politiko zelo omejena. Oktobra 1997 je Slovenija
na vladni ravni začela izvajati projekt „Integracija načela enakosti spolov".
Cilj projekta je uporaba „načela enakosti spolov" kot standardnega sredstva pri
oblikovanju in razvijanju politike enakopravnosti spolov, da bi spolne
perspektive vključili v celoten proces razvoja politike.
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2

C i l j i

d o b r e

p r a k s e

"Integracija načela enakosti spolov" bo dosežena z aktivacijo politikov, krepitvijo
vloge mehanizma za napredovanje enakopravnosti (Urad za žensko politiko) in
z institucionalnim razvojem. Ker tega dolgoročnega cilja ne moremo doseči v
času trajanja projekta, se je potrebno osredotočiti na postopke, ki so ključni
predpogoji za njegovo izvedbo v prihodnosti.

3

Te o r e t i č n o

o z a d j e

d o b r e

p r a k s e
Leta 1992 je Vlada Republike Slovenije ustanovila Urad za žensko politiko (v
nadaljevanju Urad), ki je prevzel strokovno nalogo uveljavljanja načela enakosti
žensk in moških. Urad izvaja dejavnosti na področju pravosodja v sodelovanju z
ministrstvi, vladnimi službami, nevladnimi in medvladnimi organizacijami ter ostalimi
institucijami. V zadnjih sedmih letih Urad aktivno sodeluje tudi pri pripravi in
obravnavi predpisov, zakonov in ukrepov, ki jih predlagajo vlada in ministrstva. To
Uradu omogoča, da spremlja in nadzira politiko na vseh področjih, ki se nanašajo na
položaj žensk in moških ter vlaga predloge za spodbujanje enakopravnosti spolov.
Prav tako je Urad vključen v aktivnosti Sveta Evrope in Združenih Narodov ter v
proces usklajevanja in vključevanja evropske zakonodaje s slovenskim pravom.
Aktivno sodelovanje z organizacijami, ki spodbujajo enakost spolov, Uradu
omogoča, da sledi svojim dejavnostim, izmenjuje izkušnje ter sodeluje pri
oblikovanju politike.
V Sloveniji so leta 1997 Urad za enake možnosti in ministrstva (Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za notranje
zadeve) ob sofinanciranju Razvojnega programa Združenih Narodov in Urada za
enake možnosti, začeli z izvajanjem pilotnih projektov "Krepitev sodelovanja žensk v
procesih
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enakopravnosti spolov v politiko" z namenom, da uveljavijo načelo enakopravnosti
spolov (Gortnar, 2002).
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4

N a t a n č n i

o p i s

Naša prva dejavnost in predpogoj za ostale dejavnosti je oblikovanje možnosti. V tej
fazi smo določili vladne in mednarodne organizacije, institucije ter posameznike, ki
bi lahko zagotovili material s področje načela enakosti spolov. Na osnovi zbranega
materiala smo sistematično in natančno analizirali strategije in izkušnje drugih držav,
ki so predstavile načelo enakopravnosti spolov. Glavni dokument, katerega smo
uporabili kot vodilo za celotni projekt je publikacija Sveta Evrope "Enakost spolov",
ki teoretično razlaga strategijo, povzema merila in praktične nasvete. Publikacija je
prevedena v slovenski jezik. Znanje, ki smo ga dobili o strategiji in praktičnih
izkušnjah držav, kjer so že obravnavali načelo enakosti spolov, je temelj za vse naše
dejavnosti in je bilo bistvenega pomena za naše razumevanje ostalih političnih
vplivov. Ugotovili smo, da politiki pogosto niso razumeli zastavljenega vprašanja o
enakopravnosti spolov, zato jih je bilo potrebno sprva izobraziti o tem, da bi nato
lahko obravnavali vprašanja o enakopravnosti spolov pri svojem vsakodnevnem
delu. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za notranje
zadeve sta se kmalu priključila projektu. Ministrstvo za finance pa je odklonilo
sodelovanje z razlogom, da njihove dejavnosti niso bistvene za vključevanje načela
enakopravnosti spolov v politiko. Zato smo se odločili, da k sodelovanju povabimo še
Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je pokazalo pripravljenost za sodelovanje v
projektu. Osnovali smo manjšo delovno skupino ženskih predstavnic iz Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za šolstvo in šport, Urada za žensko
politiko ter Ministrstva za notranje zadeve. Tako je delovna skupina postala glavni
organ izvajanja projekta, kar je poenostavilo samo koordinacijo dela. Urad in
ministrstva so sklenili pogodbo o sodelovanju ter s tem določili obseg dela, cilje in
pričakovane rezultate projekta, vlogo sodelujočih strank ter razpored delovnih nalog.
S podpisom pogodbe so se ministrstva zavezala k izvajanju načela enakosti spolov.
Naslednja faza pa so bile delavnice izobraževanja in usposabljanja za delovno
skupino, ki jih je organiziral Urad za žensko politiko. Potrebno je bilo usposobiti
članice delovne skupine za zadnjo fazo projekta - pripravo načrta za samo izvedbo
načela enakosti spolov v praksi.
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5

R e z u l t a t i

d o b r e

p r a k s e

Pri izvedbi projekta smo ugotovili, da je integracija načela enakopravnosti
spolov kompleksen in dolgotrajen proces, ki potrebuje obsežne priprave,
izobraževanje in usposabljanje že pred pripravo načrta za samo izvedbo
projekta v posameznih državah.
Ključni koraki, ki smo jih uporabili pri projektu nam omogočajo, da izdelamo
načrt za njegovo izvedbo v slovenski politiki z uporabo metod in mehanizmov že
obstoječega političnega sistema. V Sloveniji se projekt še ne izvaja v praksi,
ampak se začenja proces uveljavitve načela enakosti spolov.

V I R I :
•

Nacionalni mehanizem, načrti aktivnosti in načelo enakopravnosti spolov v

Svetu Evropskih držav članic, 2002, 2000 – NAČELO SPOLNE ENAKOPRAVNOSTI V
SLOVENIJI, dostopni na :
http://www.gendernet.at/opencms/opencms/gnet/de/leftNav/Country_information/S
I.html
•

Analiza potreb: Slovenija, ki so jo pripravile Živa Humer, Mojca Sušnik in

Franja Arlič, dostopna pa je na: http://www.gemtrex.eu/needs/slovenia.pdf
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Spol (gender): družbena in kulturna dimenzija razlik med žensko in moškim,

specifična kulturna definicija moškosti in ženskosti (družbeno konstruirane spolne
razlike dodeljene in izpeljane s strani žensk in moških, fantov in deklet)



Spol (sex): biološka dimenzija razlik med moškim in žensko



Enakost spolov: pomeni, da so ženske in moški enako zastopane na vseh

področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti
za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k
družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj



Enako obravnavanje spolov: odsotnost neposredne in posredne oblike

diskriminacije zaradi spola. Neposredna diskriminacija zaradi spola obstaja, če je
oseba zaradi svojega spola bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih okoliščinah
obravnavana manj ugodno kot oseba nasprotnega spola. Posredna diskriminacija
zaradi spola obstaja, če na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanje v enakih ali
podobnih okoliščinah in pogojih postavljajo osebe enega spola v manj ugoden
položaj, razen če so te določbe, merila ali ravnanje ustrezni, potrebni in upravičeni z
objektivnimi dejstvi, ki niso povezana s spolom



Integracija spolov: proces vključevanja različnih spolnih aspektov s strani

moških/fantov in žensk/deklet v vsakodnevno prakso kot tudi v politiko, organizacije
in tudi v privatno življenje



Načelo

enakosti

spolov/spolna

politika:

strategija

sprememb

zakoreninjenih socialnih modelov na področju spolov z namenom pospeševanja
enakopravnosti spolov preko konkretnih strategij



Vidik spolov: nadeti si »spolna očala« z namenom osveščanja, da so spolni

(ne)privilegiji sproducirani v vsakdanjem življenju
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Upoštevanje različnosti spolov: upoštevati in prilagajati različne moške in

ženske vloge, spretnosti in aktivnosti obeh spolov, ki vplivajo na njihovo javno in
družinsko okolje



Socializacija spolov: proces internalizacije in reprodukcije različnih vzornih

družbenih ideologij o moških in ženskah, s poudarkom spolne enakopravnost



Spolni stereotipi: so družbeni pogledi pripisani ljudem in odraža njihov spol ter

s tem povezano obnašanje in vse (ne)ugodnosti



Segregacija glede na spol/delitev na trgu dela: spolna segregacija je

zaznamovana s poklicnimi stereotipi na trgu dela in s konstantno delitvijo na moške
in ženske poklice



Na spol občutljivo svetovanje: zavedati se raznolikosti spolov in istočasno

biti pozoren na mehanizme, ki pripomorejo k spremembi stereotipov; s svetovalnimi
strategijami pripomoči k promociji enakosti spolov na področju izobraževanja in
poklicnega načrtovanja tako študentom kot tudi dijakom, ter pomagati fantom in
dekletom, da presežejo težave in stereotipe povezane z njihovim spolom s čimer
posledično presežejo stereotipe



Na spol občutljivo poučevanje: zavedati

se

spolnih

stereotipov,

neenakosti in diskriminacije znotraj izobraževalnega sistema; pomembno je
prepoznati vsebine v izobraževalnem procesu, ki so uporabne za na spol občutljivo
izobraževanje v smislu obnavljanja in obravnavanja prisotnih neenakosti v šolskem
sistemu



Poklicno svetovanje: usmerjen aktivni proces, ki pomaga mladim pri

poklicnem odločanju z upoštevanjem pomembnih drugih vlog tako segmentov
osebnega življenja kot tudi vpliv družbenih struktur



Opolnomočenje: proces skozi katerega posameznik preko osebne rasti

konstruktivno in efektivno komunicira z ostalimi udeleženci iz istega socialnega
okolja in se aktivno vključuje na trg dela
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Feministični pristop: interpretacija metode socialnega in psihološkega

fenomena, ki temelji na feminističnem pogledu v odnosu do spolov; feministični
pristop nakazuje, da so razlike med spoloma skonstruirane predvsem iz socialnega
vidika, ne pa biološkega, enako pa je tudi z odnosom med spoloma, ki je družbeno
zgodovinsko skonstruiran kot relacija moči

Slovar temelji na:
1.

Deliyianni-Kouimtzis, D. (2003). Feminist Approaches to Psychology (Course

Manual). Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki.
2.

Sjorup, K. & Schmitz, C (eds). (2005). Manual of the GE.cel Project. Bonn:

The GE.cel Project Team
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Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti
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Mirovni Inštitut
http://www.mirovni-institut.si/Main/Index/si/
Informacijski urad Sveta Europe
http://www.coe.si/sl/informacijski_urad_se/
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
http://www.zsss.si/index.php
Ministrstvo za šolstvo in šport
http://www.mss.gov.si/
Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)
http://www.cpi.si/
Zavod RS za šolstvo
www.zrss.si
Andragoški center
http://www.acs.si/
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
www.mvzt.gov.si
Državni izpitni center
www.ric.si
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)
www.csod.si
Pedagoški inštitut (PI)
www2.arnes.si/~uljpeins
Univerza v Ljubljani
www.uni-lj.si
Univerza v Mariboru
www.uni-mb.si
Univerza na Primorskem - Università del Litorale
www.upr.si
Univerza v Novi Gorici
http://www.p-ng.si/si/
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Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije - Ad futura
www.ad-futura.si/
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje:
Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
www.univerza3.si
Zavod za razvoj mobilnosti MOVIT
www.movit.si
Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS)
www.zveza-lu.si
Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije – Slovenija
http://ris.cpi.si/index.html
Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
http://www.cmepius.si/index.php?home=1
Društvo Vita Activa
http://www.drustvo-vitaactiva.si/9785.html
Društvo Ženska svetovalnica
http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/
Društvo Evropska mreža za enakost spolov
E-pošta: sonja.lokar@siol.net
Društvo za kulturološke raziskave - Delta
http://www.revija-delta.net/
Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
http://www.drustvo-med-sester-lj.si/
Materinski dom Celje
E-pošta: materinski.dom@siol.net
Zavod Emma
http://www.zavod-emma.si/
Gospodarsko interesno združenje Podjetnost - Sekcija podjetnic
E-pošta: marta.turk1@guest.arnes.si
Zveza kmetic Slovenije
E-pošta: zvezakmeticslovenije@siol.net
Lezbična sekcija ŠKUC - LL
http://www.ljudmila.org/lesbo
MODRA - Skupina za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk
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E-pošta: darja.zavirsek@fsd.si, jelka.zorn@fsd.si
Mesto žensk, Društvo za promocijo žensk v kulturi
http://www.cityofwomen-a.si/
SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
http://www.drustvo-sos.si/
Združenje Manager - ženska sekcija
http://www.zdruzenje-manager.si/
Društvo za nenasilno komunikacijo
http://www.drustvo-dnk.si/
Društvo za nenasilno komunikacijo MAVRICA
E-pošta: danica@zalec.si
Združenje proti spolnemu zlorabljanju
http://www.spolnonasilje.over.net/
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