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P r e d g o v o r
Evropsko leto medkulturnega dialoga 2008 priznava, da velika evropska
raznolikost predstavlja posebno prednost. Evropejce bo spodbudilo, da raziščejo
prednosti bogate kulturne dediščine in priložnosti, da se iz tega kaj naučimo.
Evropski projekt Enakost spolov in raznolikost v PIU je specifičen primer, ki
nakazuje, da lahko različne države veliko pridobijo od te raznolikosti tudi v smislu
spolov. Projekt je usmerjen na predstavitvi alternativ, ki prikazujejo enakost med
spoloma in glavne elemente za upravljanje te raznolikosti pri učni praksi v
Romuniji, Sloveniji in v Turčiji. Njen namen je tudi vključitev ključnih organizacij
in deležnikov v Strateški svetovalni komite v teh treh državah. Gre za prenos
inovativne prakse za osebni razvoj za ženske in moške učence pri čemer se
predstavi enakost med spoloma v poklicni praksi, usposabljanje in svetovanje v
Sloveniji, Romuniji in Turčiji. Ta prenos inovacije se osredotoča na posebne
zahteve, ki se pojavljajo v teh treh državah.
Projektno partnerstvo je kot enega izmed glavnih produktov razvilo »Priročnik za
predstavitev vključevanja spolov v poklicno in izobraževalno usposabljanje« z
namenom, da se obvesti ljudi odgovorne za organizacijo meril za izobraževanje
odraslih kot tudi za deležnike. Zbrani materiali in metode se torej lahko
uporabljajo za različna merila in interakcije.
Ta

dokument

poudarja

pomembnost

izobraževanja

in

usposabljanja

za

zmanjševanje revščine in za razvoj. Projekt Enakost spolov in raznolikost je
uporaben za zmanjševanje obstoječih neenakosti med spoloma pri izobraževanju
s čimer se promovira sodelovanje žensk ter inovativne pristope preko formalnega
sektorja

za

izobraževanje

z

osredotočanjem

na

ženske

(promoviranje

samozaposlitve in dostop do alternativnih oblik kapitala) in uporaba inovativnih
pristopov.
Naslednji produkt projekta Enakost spolov in raznolikost so »Smernice«. Ta
komplementarni produkt za izvajalce izobraževanja odraslih ter institucije za
poklicno izobraževanje se usmerja na kar najboljšo ponudbo učnih smernic ter
vključitev materialov iz »Priročnika za predstavitev vključevanja spolov v poklicno
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in izobraževalno usposabljanje« v okviru obstoječih učnih shem z upoštevanjem
posebnih zahtev ciljnih držav – še posebno učnih kultur in zahtev izvajalcev
poklicnega izobraževanja v Romuniji, Sloveniji in v Turčiji.
Z namenom, da se projekt vključi v vsakodnevno učno prakso in da se poveča
zanimanje partnerjev in organizacij za zaposlovanje je potrebno narediti koncept
implementacije. Ta koncept mora definirati okvirne pogoje, ki morajo zadostiti
vsem zahtevam zaposlenih, delodajalcev in partnerjev ter deležnikov.
Implementacijski koncept projekta Enakost spolov in raznolikost omogoča
strukturiran načrt kako prenesti rezultate v prakso. Postavi organizacijski model,
predlaga strukture za usposabljanje in omogoča osnovo za ocenjevanje
potencialov za predstavitev elementov projekta v različne učne prakse. Predlaga
tudi različna partnerstva za razvoj.
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1

U v o d

Namen priročnika je podati vpogled v koncept različnosti in spol in pomembnost
upoštevanja tega na trgu dela ter s tem posledično na poklicno usposabljanje.
Prednosti celostnega strateškega planiranja z vidika implementacije koncepta so:



Definiranje strateških postopkov,



Implementacija projekta Enakost spolov in raznolikost v PIU se
osredotoča na stopnje dela



Učinek vloge plana za povezovanje

Koncept implementacije je sestavljen in delovnih blokov, ki jih potrebuje
organizacija in jih je potrebno prilagoditi obstoječim pogojem v organizaciji.
Uspeh koncepta je odvisen od več faktorjev, ki se lahko razlikujejo od
organizacije do organizacije in vključujejo različne organizacijske kulture, delovni
proces, obstoj ali neobstoj podpore z strani političnega vodstva, prednost
zaposlenih in obstoječa situacija glede na različnost enakosti spolov.
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2

C i l j i

Namen tega dokumenta je:



Za vsako ciljno državo narediti koncept implementacije, ki prikazuje kako
uporabiti te učne materiale v učni proces



Povečati zanimanje za uporabo projekta med izvajalci izobraževanja,
socialnimi partnerji in zaposlenimi.



Povečati motivacijo med izvajalci izobraževalne politike za promoviranje
takih izobraževalnih konceptov



Doseči večjo zaznavnost tematike enakosti spolov in raznolikosti med
institucijami in ljudmi, ki prejemajo odločitve



Kot pomoč za izboljšanje izobraževalnih orodij za usposabljanje

Naslednji pomembni cilj je zmanjšanje neenakosti in preseganje stereotipov pri
izobraževanju z sistematičnim integriranjem enakosti spolov v programe
poklicnega izobraževanja.
Proces implementacije je stalni cikel, ki ima štiri glavne faze:



Predanost, kar pomeni obsežnost procesa implementacije, načrtovanje za
pregledovanje organizacijskih praks, zagotavljanje predanosti starejših v
managementu in zagotavljanje zadostnih virov za proces implementacije.



sodelovanje deležnikov, kar vključuje pregled vizije organizacije, vrednot in
politike, posvetovanje z deležniki za določanje glavnih vprašanj in
predanosti procesu pregledovanja in aktivnosti, ki izhajajo iz tega.



Med fazo poročanja in presojanja, organizacije pripravijo polno poročilo iz
katerega je razvidno kako je organizacija delala v skladu s svojimi
vrednotami, cilji ter vključevala načrt aktivnosti za prihodnost. Poročilo
oceni zunanji ocenjevalec, pri čemer se preveri točnost podatkov in če je
bila ocena storilnosti pravilna na kar se o končnih ugotovitvah poroča
deležnikom.
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Stalne izboljšave, z opisom faze kjer organizacija izdeluje sisteme za
vključitev procesa, nadzoruje doseganje ciljev, in nadaljuje z zbiranjem
informacij in revizijo v skladu z socialnim ciklom.
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3

C i l j n e

s k u p i n e

Projektne ciljne skupine lahko razdelimo na neposredne in končne upravičence.
Skupino neposrednih upravičencev sestavljajo:



PIU trenerji in upravljavci za izobraževanje



Udeleženci pri merilih za izobraževanje odraslih



Predstavniki organizacij za usposabljanje, izobraževanje ali ostale
institucije, ki bi lahko pokazale interes za implementacijo inovativnega
pristopa projekta enakost spolov in raznolikost.

Končno skupino upravičencev sestavljajo:



Izvajalci izobraževanja, ključni akterji pri vseživljenjskem učenju in
politiki usposabljanja za jezike. Le ti bodo prejeli informacije o
projektu.



Socialni partnerji: vključeni bodo pri razširjanju projektnih
rezultatov njihovim članom.



Sodelujoči partnerji



Odgovorni za kadrovanje



Oblikovalci smernic



Ženske in moški, ki odstopajo od sprejemljivih standardov in so
zaradi tega prikrajšani vendar pa lahko od orodij in dejavnosti, ki
jih izvajajo upravičenci veliko pridobijo.

Ta program vpliva na mnogo deležnikov med katerimi so:
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Organi usposabljanja



Institucije



Svetovalci



Strokovnjaki



Raziskovalci



Ocenjevalci



Drugi
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Deležniki se morajo zanimati za:



Realizacijo materialov



Podajanje predlogov



Promocijo dejavnosti in vključitev G&D vprašanj

Projekt mora preseči nekaj izzivov. Da bi bil uspešen, pa se morajo sodelujoči
zavedati, da:



Je nudenje razširjenih in različnih izobraževalnih vsebin v sklopu
neformalnega izobraževalnega sistema pogosto zelo težavno. S
pospeševanjem in podpiranjem obsega ponudbe izobraževalnih vsebin
obstaja večja možnost za vključevanje elementov enakosti spolov in
raznolikosti.



Sta spol in raznolikost težko razumljiva pojma: razvrščanje služi za
lažje vodenje politike.

Ko so ženske osvobojene od splošnih pričakovanj (v smislu, da jih delijo z
moškimi), imajo večje možnosti, da so pravilno vključene v izobraževalni sistem
in trg dela.
Na bolj specifičnem nivoju,

koncept implementacije enakosti spolov in

raznolikosti naslavlja člane naslednjih treh različnih skupin:
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Organi
določanja
politike

Javne/privatne krovne
organizacije
(kot so združenja, sindikati,
vodilne mreže itd.)

Javni/zasebni organizatorji usposabljanja
(organizatorji usposabljanja, njihovi tutorji in
oblikovalci tečajev)

Organi določanja politike
Prva skupina o odločanju politike vključuje ministrstva, vladne organizacije in
izobraževalno strategijo ter deležnike, ki so ključni akterji pri vseživljenjskem
učenju in oblikovanju programov v PIU organizacijah. Koncept implementacije
želi nasloviti člane iz vseh EU članic še posebno pa iz ciljnih držav (Romunije,
Slovenije in Turčije). Za implementacijo G&D koncepta morajo biti vključene v
stalni

proces

informiranja.

Lahko

nacionalnega komiteja za usmerjanje.
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Krovne organizacije

Druga skupina vključuje PIU svetovalne organizacije, mreže ali sindikate ali
podobne organe. Njihova glavna vloga je, da delujejo kot krovne organizacije in
skrbijo za vključevanje G&D idej. Vključeni morajo biti tudi v proces razširitve.
Nekateri lahko za svetovanje uporabljajo različne vsebine. Eden izmed bolj
izpostavljenih deležnikov so socialni partnerji, ki morajo biti vključeni kot vodilni
člani komiteja ali delovni člani v določeni skupini. Lahko sodelujejo pri različnih
dogodkih in pri razširjanju.
Organizatorji usposabljanja
Nivo javno/privatnega usposabljanja vključuje ciljne skupine organizatorjev
usposabljanja, učiteljev in tutorjev, oblikovalcev tečajev ter podobnih poklicev in
organizacij.
PIU organizacije morajo biti naslovljene tako, da začno uporabljati produkte G&D
kot sta projektni »Priročnik za predstavitev vključevanja spolov v poklicno in
izobraževalno usposabljanje« in »Smernice«. Lahko obveščajo njihovo osebje o
predstavitvi učnih materialov za spole. Učitelji lahko uporabljajo materiale za
podrobne priprave na njihove lekcije. V nadaljevanju morajo biti vključeni, ko se
v posameznih državah uresničuje idejo enakosti spolov in raznolikosti.
Predstojniki PIU organizacij so lahko pomembni za napredek pri različnih delovnih
skupinah z vidika enakosti spolov in raznolikosti.

3 . 1

O m e j i t v e

Obstaja lahko veliko omejitev glede na stanje v državi. Glavni razlog, ki
nasprotuje implementaciji vidikov Enakosti spolov in raznolikosti so lahko stroški.
Zato morajo vodilni videti uveljavljanje načela enakosti spolov in raznolikosti kot
dolgoročno kapitalsko naložbo, ki prispeva k izboljšavi samozavesti, zadovoljstva
kar posledično vodi k povišanju produktivnosti in konkurenčnosti.
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3 . 2

S l o v e n i j a

Enakost med spoloma je dobro organizirana z ustreznimi zakoni in regulativami.
Kljub konstituciji, različnim zakonskim regulativam, akcijskim načrtom, vladnim
rešitvam in aktivnostim, ki jih izvaja urad za enake možnosti, je enakost spolov
težko doseči v vsakdanjem življenju. S projektom Gender&Diversity bi radi
implementirali enakost spolov na področju poklicnega izobraževanja. S tem v
mislih je bil koncept implementacije zaupan dvema skupinama:
1. Nacionalna svetovalna strateška skupina – predstavniki in strokovnjaki za
enakost spolov, zaposleni v vladnih organizacijah;
2. ciljne skupine, ki vključujejo trenerje, učitelje, svetovalce in ostale
strokovne zaposlene iz področja enakosti in različnosti spolov. Del
implementacijske skupine so tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s
tematiko spolov in raznolikosti ter diskriminacijo.

Faze implementacije:
Faza

Nacionalna strateška

Končni uporabniki

svetovalna skupina
1. faza – uvodno

-

informativno
srečanje

predstavitev

-

dogovor o

projektni in učni
material

projekta
-

pregled materialov

spremembah (Kaj je

in izbira pravih

potrebno

vsebin za Slovenijo

spremeniti? Kaj se
lahko spremeni
nemudoma? Katere
dolgoročne
spremembe so
možne? Kaj se lahko
spremeni brez ali z
konsenzom?)
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2. faza – srečanje

Predstavitev testnih

Med fazo ocenjevanja se

med fazo

rezultatov (Kaj rezultati

organizira srečanje med

ocenjevanja

povedo? Ali so bile take

katerim bodo partnerji

reakcije pričakovane?

razpravljali o rezultatih,

Kako se jih lahko

možnostjo zaznavanja

vpeljuje v bodočo

sprememb,

slovensko zakonodajo in

zadovoljstvom z učnimi

akcijske programe?)

materiali, odzivi
udeležencev, ki se
udeležujejo
usposabljanja,
posvetovanje,
izobraževanje.

3. Faza predlogi za

Predstavitev osebnih

Predstavitev osebnih

izboljšave

predlogov za izboljšanje

predlogov za izboljšanje

materialov.

materialov.

4. Faza – Končni

Pregled končnih učnih

Pregled končnih učnih

produkti

materialov:

materialov:

-

-

načrt za vključitev

- izdelava načrta za

učnih materialov v

lahko vključitev

vse izobraževanje,

materialov v vsakdanje

načrt za določitev

delo vseh izobraževalnih

koordinatorjev za

institucij.

G&D po šolah.
5. Faza - sklep

Sodelovanje na

Sodelovanje pri končni

konferenci zadnjega

predstavitvi projekta:

projekta:

-

-

-

priporočila

svetovanje za

partnerjem za

nadaljnji razvoj

nadaljno uporabo

projekta v Sloveniji,

učnih materialov pri

izdelava načrta za

izobraževanju in

dokončanje ostalih

posvetovanju,

projektov.

-

redna uporaba učnih
materialov.
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Med izvajanjem projekta bodo organizirane različne aktivnosti za razširjevanje, ki
bodo informirale javnost o projektu. Le te bodo izboljšale implementacijo učnih
materialov. Poleg tega se bo upoštevalo pri izboljšavi tudi javno mnenje.
Projektni partnerji bodo skušali vključiti v proces širitve celo Slovenijo. Posebna
pozornost bo na Slovenskem podeželju, saj je predvsem tam enakost med
spoloma še vedno problematičen in težko razumljiv pojem. S tem namenom bo
pozornost usmerjena na lokalne časopise, šole in manjše lokalne skupnosti.
Slovenski koordinator projektov mora skrbeti za nemoten zaključek vseh faz
implementacije.

Poleg

tega

predstavlja

vezni

člen

med

dvema

implementacijskima skupinama in nadzoruje njuno komunikacijo.
Posebna pozornost je na vzajemnem sprejemanju različnih predlogov pripravljene
skupine. Le ob konstruktivnem sodelovanju dveh skupin se lahko projekt uspešno
implementira.

Najboljši

učni

materiali

bodo

na

razpolago

izvajalcem

usposabljanja, izobraževanja in svetovanja, če so skupine pred tem že
sodelovale. Poleg tega je pomembno, da člani Nacionalne strateške svetovalne
skupine slišijo tudi predloge s terena in vsakodnevne prakse. To znanje jim lahko
pomaga pri nadaljnji izdelavi zakonodaje, direktiv, programov, akcijskih načrtov
itd. Poleg tega mora za pretok informacij skrbeti tudi koordinator projekta.
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4

M e t o d a

p r i s t o p a

Kot je omenjeno v uvodu, je eden od glavnih namenov koncepta ponuditi nasvet
in ideje glede vključitve projektnih produktov v dogajanje in način za
povečevanje zanimanja deležnikov, socialnih partnerjev in organizacij za
zaposlovanje.
Za odgovore na najpomembnejša vprašanja, ki se pojavljajo okoli tega cilja so si
partnerji projekta postavljali vprašanja kdo, kaj, kdaj, kako in zakaj, preko katerih
so pripravili korake implementacije, ki so opisani v tem dokumentu. Na splošno
se lahko izbrani pristop ponazori z naslednjo tabelo:

Z vidika projektne ideje

..kot zamišljanje rezultatov

Časovni okvir

Ideja in
odločitev za
začetek se
aktivira pred
fazno

Razvoj koncepta in
akcijskega načrta;
vključitev
deležnikov, virov,
izdelava meril,
orodij, kriterij
ocenjevanja itd.

Implementacija in
realizacija koncepta,
Spremljevalno
ocenjevanje/nadzor
in usmerjevalne
aktivnosti

Končna faza
ocenjevanja, kateri
sledi prilagoditev

Struktura tega dokumenta naj bi odražala strukturo procesa implementacije
zatorej je priporočljivo slediti temu konceptu implementacije v kronološkem
vrstnem redu.
Koncept implementacije enakosti spolov in raznolikosti upošteva pri akcijskem
načrtu naslednje faktorje:
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Definicije



Situacijo v ciljnih državah
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Časovni okviri



Merila



Orodja in instrumenti



Viri



Ocenjevanje in nadzor



Merila za zagotavljanje sprejemljivosti

Za prikaz specifičnega koncepta implementacije za državo, bodo naslednja
poglavja vključevala splošni pogled, s primeri in izkušnjami pomembnosti v
Sloveniji, Romuniji in v Turčiji.
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5

D e f i n i c i j e

Z namenom, da se uporabi ta koncept učinkovito, je potrebno definirati nekaj
izrazov.

5 . 1
Za

Sp o l

razliko

od

'spola'

( s o c i o l o š k i
(ki

je

sociološki),

spol

v i d i k )
ponavadi

namiguje

na

socialno/kulturno sestavljene karakteristike, ki imajo lastnosti različnih bioloških
spolov. Če je biološki spol definiran kot ‘moški in ženski’ je potem sociološki spol ‘
ženskost in moškost’.
Izraz “sociološki spol” poudarja dejstvo, da biološki in sociološki spol nista tako
naravna kot sociološki pomen. To tudi pomeni, da se ideje ‘moškosti’ in
‘ženskosti’ stalno premikajo.

5 . 2

Sp o l

( b i o l o š k i

v i d i k )

“Spol kot biološki vidik” opisuje biološko klasifikacijo moških in žensk (kar je
osnovano na genetskih in psiholoških značilnostih).

5 . 3

E n a k o s t

s p o l o v

Enakost spolov pomeni enako obravnavanje žensk in moških v zakonih in politiki
ter isti dostop do virov in uslug v družinah, skupnostih in družbi – odsotnost
diskriminacije na podlagi spola osebe pri priložnostih, pri razporeditvi sredstev ter
dostopa do uslug.
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5 . 4

V k l j u č e v a n j e

s p o l o v

Julija 1997 so Združeni Narodi ter Ekonomski socialni svet (ECOSOC) določili
koncept vključevanja spolov kot sledi1:
»Vključevanje

sociološkega vidika spolov je proces ocenjevanja implikacij za

ženske in moške katerih koli planiranih aktivnosti, vključujoč zakonodajo, politiko
in programe na vseh področjih in na vseh stopnjah. To je strategija zadev in
izkušenj žensk kot tudi moških, ki je pomemben del oblike, implementacije,
nadzorovanja in ocenjevanja politike in programov v vseh sferah tako, da imajo
lahko ženske in moški enake možnosti in se neenakost ne nadaljuje. Glavni cilj
vključevanja je doseči enakost spolov.«

5 . 5

R a z n o l i k o s t

Nanaša se predvsem na kulturne razlike, čeprav se uporablja tudi za opis
različnosti med kulturnimi skupinami npr. razlike med Azijsko-Ameriško kulturo
vključuje Koreo-Američane in japonske Američane. Poudarek na sprejemanju in
spoštovanju kulturnih razlik s priznavanjem, da ni nobena kultura superiorna nad
drugo, ponazarja trenutno uporabo tega pojma. Ta izraz se nanaša tudi na
razpon razlik kot so rasa, etničnosti, jezik, kultura, religija, starost, spol, socialni
status itd.2
Za podrobnejšo razlago definicij, si prosimo oglejte »Priročnik za uveljavljanja
načela enakosti spolov v vsakodnevno prakso na področju poklicne izobraževanja
in usposabljanja.«

1 http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm
2 http://admin.utep.edu/Default.aspx?tabid=43916
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6
6 .

S i t u a c i j a
1

v

d r ž a v a h :

R e z u l t a t i

a n a l i z e

Namen tega poglavja je pregledati obstoječe stanje v treh ciljnih državah glede
raznolikosti in enakosti spolov ter določiti naslednje korake za njuno pospešeno
uveljavljanja v celotni slovenski družbi.
Partnerji projekta “Enakost spolov in raznolikost” se zavedajo dejstva, da je
potrebno v vsaki državi sprotno spremljati dogajanje za vsako posamezno
področje posebej,

da bi lahko uresničili uveljavljanje načela enakopravnosti

spolov in upoštevanje raznolikosti. Pričujoči Koncept implementacije lahko
bistveno pripomore k temu s tem, da pokaže glavne korake in ideje, ki naj bi se v
okviru progama upoštevale.
Tekom razvijanja produktov, je bilo v ciljni državi Slovenija, v okviru projektne
raziskave, mogoče zaznati sledečo situacijo na področju raznolikosti in
enakopravnosti spolov.
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6 . 2

S l o v e n i j a

Na področju izobraževanja v Sloveniji obstaja širok spekter oblik izobraževanja in
usposabljanja odraslih, ki vključuje tako formalno izobraževanje, specializirano
usposabljanje in neformalno izobraževanje, za tiste, ki so obvezno izobraževanje
že opravili, vendar pa nimajo statusa ne dijaka ne študenta. Formalno
izobraževanje nudi možnost pridobitve javno priznane izobrazbe, medtem ko je
neformalno usposabljanje organizirano za tiste, ki si želijo pridobiti, osvežiti,
razširiti ali posodobiti svoja znanja in sposobnosti.

6 . 2 . 1

Z a k o n s k a

r e g u l a t i v a

Zakon o izobraževanju odraslih (2006) določa osnovne principe izobraževanja
odraslih v Sloveniji. Ukvarja se z vprašanji povezanimi z varovanjem pravice
udeležencev ter zagotavljanja kvalitetnega izobraževanja. Prav tako nadzoruje
sistem javnih verifikacij za pridobljeno izobrazbo izven formalnih šolskih okvirov.
Načelo integracije enakosti spolov je bilo sredi 90-ih let sprejeto kot strategija
implementacije za spolno enakopravnost v različne politike v Sloveniji. Sprejetje
Zakona o enakih možnostih žensk in moških iz leta 2002, je prineslo političnim
institucijam večjo mero odgovornosti kot tudi več obvez pri integraciji načela
enakosti spolov.
Krovna zakona na področju enakih možnosti sta Zakon o enakih možnostih žensk
in moških (2002) in Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (2004).
Zakon o enakih možnostih žensk in moških je sprejel Državnega Zbora 21. junija
2002 in je postal bistven del politik enakopravnosti spolov.
V samem Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (2002) je vloga integracije
načela enakosti spolov močno poudarjena s koordinatorji, ki delujejo na
posameznih ministrstvih in institucijah.
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6 . 2 . 2

P r o g r a m i

i n

P r o j e k t i

V slovenskem prostoru obstaja veliko različnih programov za usposabljanje,
motiviranje in umeščanje ranljivih skupin na trg delovne sile. Enake izobraževalne
možnosti za oba spola so bile ena izmed osnovnih principov v reformi učnih
načrtov. So eden izmed posebno napovedanih izobraževalnih ciljev, ki so
specificirane v zakonu in smernicah za uvajanje konkretnih sprememb v samih
programih in učnih načrtnih. Naj jih nekaj naštejemo:



Izobraževanje za spolno enakopravnost in promocijo enakih možnosti
tako za ženske kot moške (2005-2013)



Izobraževanje za povečanje življenjsko učinkovitih programov

Pri sami pripravi učnega načrta in programov, mora komisija:



Sistematično vpeljati vsebino in teme, ki so povezane z raznolikostjo
spolov;



Predpisati priporočila kako primerno pisati učbenike, priročnike,
didaktična orodja z vidika vsebine, jezika, vaj, ilustracij, itd;



Izboljšati standardizirano proceduro za preverjanje, kako se ta
priporočila izvajajo v praksi;



Znotraj

posameznih

izobraževanjem

tem

učnega

načrta

v

zvezi

s

poklicnim

pripraviti ne-tradicionalne oblike izbora poklica in s

tem povezanega izobraževanja;



V skladu z didaktičnimi priporočili organizirati redna srečanja skupin,
tudi znotraj homogene skupine glede na spol, promovirati pisanje na
temo stereotipov in različnih vlog spolov, spolnega nadlegovanja,
nasilja, itd.;



Sistematično obveščati partnerje in javnost ter jih opominjati na
vsebine spolno-specifičnega izobraževanja;



Raziskati potencialne teme, ki bi bile učiteljem in svetovalcem primerne
za uporabo;



V vseh dokumentih je potrebno naglasiti pomembnost individualnosti,
spoštovanja zasebnosti, intimnih občutkov, omogočanja raznolikosti in
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izbire, promovirati tolerantnost, solidarnost in multikulturnost (in
neposredno zmanjševati vpliv stereotipov). V obzir je potrebno vzeti
posameznika in skupino ter s tem povezane razlike, hkrati pa ponuditi
možnost izražanja le-teh. Poudarek je tudi na razvijanju kritičnega
mišljenja in upiranja z možnostjo uvajanja drugačnih percepcij.
Pogoji za zagotavljanje strokovnih služb za usposabljanja in umeščanje invalidnih
oseb na trg dela so odvisni od trenutnih trendov zaposlovanja. Z namenom
povečanja njihove konkurenčnosti na trgu dela in večjih možnosti za zaposlitev so
invalidi vključeni v različne tako praktične kot teoretične izobraževalne programe
in usposabljanje.

Izhodišča za selekcijo programov in vključevanje v njih, so

odvisna od zmožnosti in spretnosti vsakega posameznika. Delo v izbranih
programih je bolj odvisno od preostalih zmožnosti invalidne osebe kot od
njenih/njegovih omejitev.
Pomembno je vedeti, da v Sloveniji področje enakosti spolov še ni zavzelo
prioritete v politiki, kljub dobro razviti zakonodaji. Slovenski pravni okvir na
področju enakosti spolov je zastavljen že v Ustavi RS 14. člen, ki navaja enake
človekove pravice in svobodo za vsakega posameznika ne glede na nacionalnost,
spol, raso, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje. 14. člen Ustave je podprt
tudi z drugimi anti-diskriminatornimi zakoni, kot je prepoved diskriminacije na
delovnem mestu, navedene v Zakonu o delovnih razmerjih. Poleg tega slovenska
zakonodaja na področju enakih možnosti temelji na Zakonu o enakih možnostih
žensk in moških (2002) in Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja
(2004). Vsakodnevne razlike pri plačah moških in žensk, fenomen »nevidne
prepreke«, neenakopravna razmejitev domačih opravil v privatni sferi,… to je
samo nekaj indikatorjev, ki kažejo na neenakopravnost spolov.

6 . 2 . 3

K r i t i č n e

t o č k e

Rezultati raziskave kažejo, da med 65 in 70% odrasle populacije v Sloveniji ne
doseže 3. stopnje pismenosti, kar je nujno potrebno za enakopravno vključevanje
v moderno družbo. Na podlagi rezultatov je bila Slovenija uvrščena na rep
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lestvice držav, ki so sodelovale v raziskavi, katera je bila del mednarodnega
pregleda pismenosti odraslih.
Delitev dela glede na spol in izvira na podlagi stereotipov o »pravih« moških in
ženskih poklicih ter identitet, je reproducirana s strani tradicionalnega
izobraževanja. Vsebina izobraževanja temelji na tradicionalnih spolno specifičnih
vzorcih obnašanja, še posebej v osnovni šolski literaturi (moški bere časopis
medtem ko ženska kuha). Takšna orientiranost pa se pojavlja tudi v množičnih
medijih, še posebej v oglasih.
Eden izmed ključnih faktorjev za čas čakanja na zaposlitev je stopnja izobrazbe.
V zadnjih letih se je delež mladih brezposelnih brez poklicne izobrazbe povečal
nad 40%. Nižja je izobrazba iskalca zaposlitve, daljši je čas iskanja zaposlitve.
Ženske so z nižjo izobrazbo brezposelne veliko dlje časa v primerjavi z moškimi.
Razmerje moških med nezaposlenimi z nizko stopnjo izobrazbe je višji kot pri
ženskah, medtem ko je situacija ravno obrnjena pri osebah s poklicno izobrazbo.
Ženske predstavljajo večino (več kot 70%) pri mladih iskalcih zaposlitve z srednjo
in višjo stopnjo izobrazbe. Problem razumevanja enakosti spolov v Sloveniji se
nahaja v predstavah dveh enakih kategorijah: žensk in moških. Raznolikost in
prepletanje spola z drugimi kategorijami kot so spolna usmerjenost, starost, itd.
bi morala biti pri tematiki enakosti spolov veliko bolj pomembna kot pa je sedaj.
Moški bi morali biti vključeni v integracijo načela enakosti spolov veliko bolj kot
so, saj se največkrat »enakost spolov« razume kot tema, ki je namenjena
ženskam.
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7

P r o c e s

o r g a n i z a c i j e

Proces organizacije vključuje različne oblike dela razdeljene glede na vsebino,
prostor, čas, zagotavljanje opravljenega dela glede na roke in uporabo
materialnih in finančnih sredstev. Bistvena je uravnoteženost vseh različnih
dejavnikov, ki so pomembni za posameznika, da ne bi prišlo do razočaranj in
izpada rezultatov ter pomanjkanja motivacije. Implementacija naj bi bila
povezana s strateško reorganizacijo procesa.
Za uspešno implementacijo sta izjemnega pomena ustrezno znanje in upravljanje
z informacijami. Proces organizacije stremi k temu, da posamezniku omogočijo
harmonizacijo med delovnimi obveznostmi in starševsko odgovornost. Predvsem
se to nanaša na uravnoteženo delovno življenje ter

željo po strokovnem

poklicnem napredku.
Implementacija bo izkoristila najboljše organizacijske prakse in jih strnila v
informacijsko okolje. Načrtovanje na osnovi zmožnosti, upravljanje na osnovi
aktivnosti ter izpeljava orodij za merjenje se bo izboljšalo in uporabljalo. Prav
tako se bo spodbujalo upravljanje znanja vključno z omogočanjem učnega okolja
z zelo močnimi povratnim informacijami.
Zaradi česar je dober proces organizacije sestavljen iz naslednjih korakov:



Razdelitev dela glede na čas, vsebino in prostor



Določiti odgovorno osebo za izvedbo



Uporaba materialnih in finančnih sredstev



Izvrševati reorganizacijo procesa



Upravljanje z znanjem in informacijami
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8

P r o c e s

Vo d e n j a

Kljub temu, da integracija načela enakopravnosti spolov vključuje tako enakost
spolov kot tudi raznolikost, je ljudem potrebno dati enake možnost z različnimi
karakteristikami, kar pa se ne zgodi kar tako čez noč. Integracija načela enakosti
spolov je prej kot ne dolgotrajen proces, ki mora biti voden. Zaradi česar mora
Koncept implementacije vsebovati jasno in učinkovito razporeditev odgovornosti.
Proces vodenja implementacije, pa se z razporeditvijo odgovornosti ne konča,
temveč je potrebno vzpostaviti metode, ki bodo uspešno vodile proces
implementacije tako kot je bil načrtovan.
Del procesa vodenja se imenuje nadzorovanje, ki se navezuje na uradne
dokumente, regulativo in procese, ki so zakonsko predpisani s strani organizacije.
Nadzorni svet na podlagi izkušenj in znanja ne samo, da daje navodila oziroma
da določi primerne vodilne mehanizme ampak nudi tudi:



koordinirano vizijo in delo institucije,



orientacijsko točko za kritične in negotove organizacije,



analitični okvir za pripravo predlogov jezikovnih sprememb, in



pripravi alternativne vidike za srečevanje s problemi organizacijske in
odnosne narave.

Z namenom zagotavljanja najboljšega vodenja in vključevanja vseh pomembnih
deležnikov morajo že od samega začetka biti vključeni člani vseh treh ciljnih
skupin. Te tri ciljne skupine vključujejo ključne oblikovalce s področja politike
(vladni uradi, ministrstva, itd.), krovne organizacije iz privatnega in javnega
sektorja (zaposlovalske agencije, izvajalce izobraževanj, itd.) ter organizacije
namenjene usposabljanju, kot tudi samo njihovo osebje.
Priporočljivo je organizirati naslednje oblike za vodenje procesa:



Nacionalna svetovalne skupina



Fokusna skupina



Delovna skupina
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Glavna

naloga

Nacionalne

svetovalne

skupine

je

podati

priporočila

na

nacionalnem ali lokalnem nivoju, prenesti kritična opažanja, ideje ter koncepte
enakosti spolov dobljene preko različnih iniciativ v nacionalne strategije.
Fokusna skupina bi se lahko osredotočila na specifične teme, merila ali
perspektive zaradi česar je lahko sestavljena iz članov vseh ciljnih skupin. Kljub
temu je potrebno upoštevati to, da se ne vključi preveč ljudi, z namenom, da se
izognemo nemogočemu procesu. Njihova glavna naloga so povratne informacije
povezane z opazovanjem, prispevki strokovnjakov in evalvacijo izpolnjenih meril.
Delovna skupina naj bi načeloma vključevala posameznike, ki lahko prispevajo
svoj čas z namenom izdelave koncepta, organizacijskih meril, orodij za izvršitev in
koordinacijo celotnega koncepta implementacije.
Povezovanje med skupinami naj bi bilo že v naprej predvideno z namenom
prenosa informacij. Organizator Integracije, Raznolikosti in načela enakosti
spolov naj bi vodil vse skupine kot tudi proces implementacije.

S l o v e n i j a
Nacionalna Svetovalna Skupina
Člani te skupine so predstavniki strokovnjakov s področja enakosti spolov in so
zaposleni v javni upravi in na ministrstvih. Poleg tega v skupini sodelujejo tudi
socialni partnerji in delodajalci. Njihove naloge so:



kontrola implementacije enakosti spolov na drugi stopnji,



implementacija enakosti spolov v strateške razvojne plane, programe,
akcije in zakonodajo,



predstaviti in omogočiti koordinatorje na šolah za enakost spolov in
raznolikost.

40

Enakost Spolov in raznolikost
V Poklicnem Izobraževanju in Usposabljanju (PIU)
Fokusne skupine
Strokovnjaki s področja enakosti spolov, ki prihajajo iz vladnih vrst, delodajalskih
organizacij in organizacij, ki so odgovorne za razvoj slovenskega izobraževalnega
sistema. Njihove naloge so:



razvoj programov in projektov na področju enakosti spolov,



razvoj implementacijskih strategij za te projekte,



kontrola nad izvedbo programov in strategij na I. stopnji,



povratna informacija delovni skupini o njihovi konkretni izvedbi
principov enakosti spolov glede na dnevno dogajanje,



poročanje Nacionalni strateški skupini v zvezi z razvojem na področju
enakosti spolov in raznolikosti.

Delovna Skupina
Vsi, ki so vključeni v direktno izvajanje konteksta enakosti spolov in raznolikosti v
vsakodnevni praksi. To so trenerji, učitelji, svetovalci in drugi. Njihove naloge so:



realizacija Koncepta implementacije,



prenos teorije v prakso,



izražanje svojih izkušenj iz delovnega okolja fokusni skupini,



pripravljanje predlogov, ki izhajajo iz prakse za izboljšanje Koncepta
implementacije Enakosti spolov in raznolikosti.

Za konstruktivno in konstantno delovanje skupin ter stabilno in kvalitetno
komunikacijo ter prenos informacij je potreben koordinator. Koordinatorjeva
naloga je uspešno povezovanje in nadzor dela vseh treh skupin.
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9

Č a s o v n i

o k v i r

Za implementacijo koncepta projekta »Enakost spolov in raznolikost« je potreben
časovni okvir, ki naj bi vključeval kratkoročne, dolgoročne in srednjeročne cilje.
Še posebej zaradi tega, ker področje enakosti spolov lahko nakazuje na bolj
dolgoročne spremembe. Pomembno je, da časovni okvir temelji na realističnih
postavkah, saj bo drugače uspešnost odvisna od sreče in naključij namesto dela.
Torej moramo časovni okvir zastaviti na podlagi ukrepov, kot so cilji, orodja,
indikatorji in evalvacijski kriteriji, sredstva, mejniki, itd. in se zavedati koliko časa
je resnično potrebno za njihovo implementacijo.
Veliko raznovrstnih meril se lahko uporablja v razumnem času. V primeru, da se
kakšno posebno merilo pokaže kot neprimerno, se ga lahko zamenja z bolj
ustreznim. Uspešen načrt implementacije naj bi vseboval kombinacijo meril, ki jih
lahko izvedemo na kratki, srednji in dolgi rok. Pomembno je narediti časovni
razpored za vse komponente implementacije.
Nadalje; cilji naj bi bili specifični, merljivi, vezani na čas in dosegljivi. S tem, da
morajo posamezniki vključeni v koncept implementacije točno vedeti kateri so
njihovi cilji, ki jih morajo doseči v določenem času in najti prave indikatorje za
njihovo merjenje.
Poleg določanja ciljev, naj bi bil časovni okvir razdeljen na posamezne faze.
Vsaka faza naj bi se vključevala in zaključevala ob določenem mejniku. Z
namenom evalvacije nam bodo indikatorji pomagali pri merjenju kvalitete in
kvantitete, ki je pomembna za vse nadaljnje akcije.
Na splošno bo tekom časovnega okvirja razporejenih več vrst meril s specifičnimi
cilji, sredstvi in orodji/instrumenti. Vsak posamezni dogodek kot tudi celotni
proces bo zaključen z evalvacijo in kontrolnimi merili. Naslednja slika nam
prikazuje posamezne projektne faze in dogodke, glede na celoten časovni okvir.
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..do navdušujočih projektnih
rezultatov

Od projektne ideje

Časovni okvir

Ideja in
odločitev za
začetek
predhodnih
aktivnosti

Razvoj koncepta in
akcijskega plana;
vključitev
deležnikov,
raziskovalcev,
oblikovanje meril,
orodij, evalvacijskih
kriterijev, itd.

Implementacija in
realizacija koncepta
s spremljajočimi
evalvacijskimi,
kontrolnimi in
upravljalskimi
aktivnostmi

Končna faza
evalvacije, katero
spremlja
reguliranje

Splošni časovni okvir se lahko razdeli in prenese na odgovarjajoče projektne ali
programske faze. Naslednji primer kaže fazo implementacije in realizacije:

Faza implementacije in realizacije

Merilo 1
Î cilji
Î sredstva
Î orodja/instr
umenti
Î elementi
evalvacije

Merilo 2
Î cilji
Î sredstva
Î orodja/instr
umenti
Î elementi
evalvacije

Merilo “n”
Î cilji
Î sredstva
Î orodja/instr
umenti
Î elementi
evalvacije

Kljub temu, da ob koncu ni možnosti za spremembe v implementacijskem planu,
pa obstaja možnost sprememb v implementacijski komponenti. Te možnosti
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sprememb nam omogočajo uporabo širokega spektra meril, ki naj bi se
uporabljali v razumnem časovnem roku. V primeru, da se določene aktivnosti ne
da izvesti v določenem roku, je potrebno opravičiti časovno podaljšanje. Uspešen
plan implementacije bo po vsej verjetnosti vključeval kratkoročne, srednjeročne
in dolgoročne časovne okvirje. Prav tako je potrebno določiti časovne roke za
izvedbo komponent implementacije.
Vsekakor pa lahko vsaka sprememba v izbranem konceptu implementacije vpliva
na časovni okvir. Razen tega bo tudi konstantno kontroliranje in evalvacija imela
vpliv na časovni okvir.

S l o v e n i j a

Za uspešno implementacijo projekta so bili v Sloveniji določeni kratkoročni in
dolgoročni cilji. Kratkoročni cilj je usposobiti trenerje na področju enakosti spolov,
da bodo razvijali in izvajali programe za različne ciljne skupine.
Dolgoročni odgovarjajoči cilj je podpora trenerjem s področja enakosti spolov s
strani vlade, ki naj bi vključevala tudi urejanje in ustrezno razporeditev finančnih
sredstev.
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1 0

U k r e p i

Pomembno je uvajati take ukrepe, ki pripomorejo k dosegi programskih ciljev.
Nekateri izmed možnih ukrepov so opisani spodaj



Sistematično izobraževanje in usposabljanje svetovalnega osebja in
učiteljev o enakosti in raznolikosti spolov bi moralo biti vpeljano v
državni izobraževalni sistem.



Nujna je vzpostavitev standardiziranega postopka preverjanja učnega
gradiva s stališča spolov in raznolikosti ter podati predloge za
spremembe obstoječega učnega gradiva, ki ni v skladu s temi
standardi.



Dodaten ukrep je dokončanje kriterijev za preverjanje šolskih
učbenikov in stalno spremljanje učbenikov in ostalega učnega gradiva
s stališča enakosti spolov.



Sprejeti je potrebno priporočila in navodila za učitelje o vključevanju
poučevanja spolne enakosti pri vseh predmetih.



Sistematično izobraževanje in poklicno izobraževanje bi morala
vključevati vidik enakosti spolov in raznolikosti.



Na voljo bi morale biti štipendije, ki bi podpirale ženske študentke na
področjih, kjer prevladujejo moški, in moške študente na področjih,
kjer

tradicionalno

prevladujejo

ženske,

npr.

tehnologija

in

izobraževanje.
Ker specifične situacije v posameznih državah določajo katera strategija izvajanja
projekta je najprimernejša, so v nadaljevanju podani primeri izvajanja enakosti
spolov in raznolikosti v Sloveniji.
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S l o v e n i j a
Za Slovenijo velja, da bi bila uspešna naslednja merila za promocijo enakosti
spolov in raznolikosti:



Moška in ženska slovnična oblika bi morala biti vključena v zakone in
druge uradne dokumente, kakor tudi v vseh javnih razpisih za službe in
v drugih razpisih.



Koordinatorji enakih možnosti bi se srečevali na intranetu.



Med zaposlenimi v vladnih institucijah je potrebno povečati zavedanje
o enakosti spolov in raznolikosti.



Tako ženske kot moški bi morali biti udeleženi v delavnih skupinah
oziroma odborih na ministrstvih.

Raziskava je pokazala, da so potrebne posamezne iniciative in zaveze, predvsem
vladnih organizacij, da bi izpostavili problematiko enakosti spolov in raznolikosti.
Politične stranke bi morale imeti na svojih kandidatnih listah za državnozborske
volitve enako število moških in žensk.
V vsakem vrtcu, šoli, univerzi... bi moral biti zaposlen koordinator za enakost
spolov in raznolikosti.
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11

O r o d j a

i n

I n š t r u m e n t i

Orodja so delovni materiali, ki natančno določajo delovanje enakosti spolov in
raznolikosti. Vključujejo spletne strani, sezname, navodila, priročnike, letake,
orodne vrstice, itd.
Eden izmed najpomembnejših produktov Projekta Enakost spolov in Raznolikost
je »Priročnik za vpeljevanje načela enakosti spolov v vsakodnevno prakso
poklicnega izobraževanja.« Del priročnika »Orodja« ponuja različne možne
aktivnosti in ukrepe za uporabo v poklicnem izobraževanju. Materiale, ki so
vključeni lahko uporabimo za različne ukrepe in aktivnosti v poklicnem
izobraževanju in v drugem poučevanju, ki poudarja enakost spolov in
raznolikosti.
Orodja

je

potrebno

neprestano

posodabljati,

predvsem

s

pomočjo

in

spoštovanjem udeležencev. S tem je zagotovljeno prilagajanjem spremembam
navad in pravil delovanja ter novim znanstvenim dognanjem.
Za učinkovito vpeljavo orodij, morajo biti zagotovljeni določeni pogoji. Med te so
vključeni tudi:



Višje vodstvo mora sprejeti zavezujoče zahteve na formalnem nivoju in
zagotoviti, da jih zaposleni spoštujejo.



Prejšnji ukrepi politike enakosti morajo biti primerno prilagojeni novim
projektnim ukrepom in ne v konfliktu z njimi.



Ustanovljene morajo biti strukture, ki zagotavljajo redno ocenjevanje
materialov in njihovo dopolnjevanje, če je to potrebno.

Izbor orodij bi moral biti usklajen s projektnimi cilji, ciljnimi skupinami, viri in
časovnim okvirom.
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S l o v e n i j a
V Sloveniji je projekt »Promocija socialne vključenosti preko učenja osnovnih
veščin« v treh letih (2002-2005) ponudil izobraževalcem preprosta, inovativna
delovna orodja, ki so lahko uporabna v različnih kulturnih in družbenih
kontekstih.
Publikacije in drug material Urada za enake možnosti:



Spolno in drugo nadlegovanje v delovnem okolju (raziskava, 2007)



NI TI POTREBNO POVEDATI delodajalcu – LAHKO POVEŠ NAM!
(plakat, 2005)



Ne nadleguj(em)! (plakat, 2005)



Moja pravica – enaka obravnava žensk in moških po zakonu o delovnih
pogojih (brošura, 2004)



Spolno nadlegovanje v delovnem okolju (brošura, 2004)



Izobraževanje in zaposlovanje žensk v preteklosti in danes (knjiga,
2000)



Kako se spoprijeti s spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu?
(knjižica, 1999)



Sto besed za enakost



Analiza zaznavanja stališča spolov v vladnih uradih



Starši med delom in družino (raziskava, 2005)



Perspektive

novega

očetovstva

v

Sloveniji:

vpliv

mehanizma

starševskega dopusta na aktivno očetovstvo (raziskava, 2005)
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Očka, aktiviraj se! (film, 2005)



Datoteke: Nasilje nad ženskami (publikacija, 1999)



Spolnost, nasilje in zakon (publikacija, 1998)
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1 2

V i r i

Pomemben vidik vodij projekta Enakost Spolov in Raznolikost je upravljanje z viri.
Ti vključujejo denar, čas in ljudi. Zavezujoča je zaveza, da se jih pridobi,
določeno pa mora biti tudi upravljanje z njimi. Preko celotnega projekta je
potrebno spremljanje in nadzor nad temi viri. Naslednja poglavja se s tem
ukvarjajo bolj podrobno. Za nadaljnje informacije si prosimo oglejte: »Priročnik
za vpeljevanje načela enakosti spolov v vsakodnevno prakso poklicnega
izobraževanja.«

1 2 . 1

Č l o v e š k i

v i r i

Najpomembnejši vir organizacije so njeni ljudje. Za zagotavljanje vodenja
področja enakosti spolov in raznolikosti, je pomembna izbira pravih ljudi, katerim
bodo zaupane naloge in odgovornost za ta proces. V luči filozofije procesa od
zgoraj navzdol, imajo pri izbiri prednost osebe s potrebno avtoriteto,
sposobnostmi in odgovornostjo za opravljanje te službe. Za več informacij o teh
kompetencah in odgovornostih si oglejte naslednja poglavja.
Kot že omenjeno v uvodu, se človeški viri ne nanašajo le na osebje v
izobraževalnih organizacijah, ampak tudi na udeležene deležnike. Zato bi morale
tudi javne institucije, ministrstva, socialni partnerji in drugi temeljito premisliti o
tem, katere ljudi bodo poverili za sodelovanje v udejanjanju projekta Enakost
Spolov in Raznolikosti.
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1 2 . 1 . 1

U s p o s a b l j a n j e

Kot že omenjeno, je potrebno ljudi, ki vodijo projekt usposobiti z veščinami, ki so
potrebne za uspešno izpeljavo projekta Enakost Spolov in Raznolikost. Pred tem
pa je potrebno pregledati situacijo v sistemu izobraževanja in usposabljanja ter
svetovalnih uslug, ki jih nudijo javne in zasebne organizacije. Poleg tega je
potrebno tudi določiti katere lastnosti so potrebne za implementacijo s stališča
enakosti spolov in raznolikosti.
Za zagotavljanje potrebne usposobljenosti učiteljev je potrebno organizirati
tečaje usposabljanja za osebje ter določiti merila za izbor osebja. Enako velja tudi
za svetovalce oziroma osebje ministrstev, vodilnih organizacijah in vseh drugih
organizacijah, ki so pomembne za spoštovanje načela enakosti spolov ter
raznolikost idej in konceptov.
Svetovalci Zavoda za zaposlovanje in posredniki zaposlitve naj bi npr. pomagali
strankam z informacijami, nasveti, navodili in aktivno podporo ohranjanja načela
enake obravnave za moške in ženske in druge vidike raznolikosti, ki se tičejo
zaposlovanja,

poklicnega

izobraževanja,

promocije

in

delovnih

pogojev.

Posledično bi bili sposobni uvajati načelo enakih možnosti spolov in raznolikosti v
stikih s svojimi strankami, nadrejenimi in bližnjimi. Ostali deležniki na nivoju
sprejemanja odločitev, ki se ukvarjajo s splošnimi strategijami, akcijskimi načrti in
ukrepi bi morali prav tako sprejemati načelo spolne enakopravnosti in raznolikosti
na političnem nivoju.
Pomembno

je

odkriti

način,

da

centri

usposabljanja

postanejo

centri

izobraževanja z večnimi nameni, ki so dosegljivi vsem, uporabljajo različne
metode, so usmerjeni na več ciljnih skupin in preprečujejo izločitev iz družbe
znanja. Slednje lahko dosežejo z določanje prednostnih aktivnosti za manjšine,
starejše, manj sposobne in ženske.
Zaposlitveni svetovalci, posredniki služb in drugi deležniki morajo tudi pomagati
svojim uslužbencem pri zavedanju načela enakosti spolov in raznolikosti. Pri
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svojem vsakodnevnem delu naj upoštevajo enak pristop, obliko in odnos do vseh
strank z ozirom na načelo enakopravnosti.
Načelo enakopravnosti spolov in spoštovanje raznolikosti predstavljata nove
zahteve za zaposlene. Ker je o kompetenci spolov le redko govora v osnovnem
izobraževanju,

se

veliko

zaposlenih

ne

bo

zavedalo

pomena

načela

enakopravnosti spolov. Iz tega izhaja, da je nujno potrebno podpreti uslužbence
in jim pomagati pri njihovem sprejemanju načela enakosti spolov. Dober način
tega je ponujanje usposabljanj za zaposlene.
Ta usposabljanja naj bi bila pripravljena na način, ki pomaga svetovalcem,
projektnim delavcem, posrednikom zaposlitev in drugim deležnikom, razvijati
zavedanje

in

spoštovanje

enakosti

spolov

in

raznolikosti.

Eden

izmed

najpomembnejših produktov projekta Enakost spolov in raznolikost je »Priročnik
za vpeljevanje načela enakosti spolov v vsakodnevno prakso poklicnega
izobraževanja.« Posvečen je didaktičnemu ozadju priprave usposabljanj enakosti
spolov in raznolikosti. Vključuje različne aktivnosti in ukrepe, ki jih lahko
uporabimo za tečaje udejanjanja načela enakosti spolov in raznolikosti, predvsem
kot razširitev specifičnih kompetenc in različnih izkušenj.

1 2 . 1 . 2

S l o v e n i j a

V Slovenijo se z enakostjo spolov in raznolikosti ne ukvarja nobena stroka, kljub
temu pa obstaja dogovor, da je pomembno nadaljnje izobraževanje v obliki
delavnic ali usposabljanj na temo enakosti spolov in raznolikosti, predvsem za
delavce v javnem sektorju in politike. Po drugi strani pa obstaja resen dvom o
možnostih zaposlovanja strok s področja spolne enakosti in raznolikosti.

57

Enakost Spolov in raznolikost
V Poklicnem Izobraževanju in Usposabljanju (PIU)

1 2 . 2

F i n a n č n i

V i r i

Denar je sveta vladar...
Financiranje udejanjanja načela enakosti spolov in raznolikosti ter upravljanje
projektov raznolikosti lahko zagotavlja organizacija z lastnimi ali drugimi sredstvi.
Pomembna finančna možnost, ki jo je potrebno upoštevati so javna sredstva. Ta
so lahko nepovratna ali povratna le pod določenimi pogoji, dodeljujejo pa jih
državne, regionalne, občinske ali druge institucije. To pomeni, da imajo državne,
regionalne, lokalne skupnost ali druge organizacije pomemben vpliv. V aktivnosti
uresničevanja enakosti spolov in raznolikosti jih je potrebno vključiti v zgodnjih
fazah ter jih upoštevati in se prijavljati na razpise za razdeljevanje javnih
sredstev.
Poleg teh, lahko v nekaterih primerih pridobimo tudi mednarodna sredstva.
Državne institucije lahko pri tem pomagajo z natančnejšimi informacijami. Primer
mednarodnih sredstev so projekti, ki jih podpirajo EU ali Svetovna banka, ki
ponuja finančno in tehnično pomoč državam po svetu.
Pomen načrtovanih ukrepov mora biti jasno predstavljen tistim, ki pomagajo s
finančnimi sredstvi in če je to potrebno, jih je potrebno opirati na njihovo od
zgoraj navzdol odgovornost. To je pomembno predvsem pri financiranju iz lastnih
sredstev in se nanaša na opozarjanje zaposlenih v lastni organizaciji.
Glede na specifične situacije v posameznih ciljnih država projekta Enakost spolov
in raznolikost, so na naslednjih straneh predstavljeni primeri.
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S l o v e n i j a
V Sloveniji je udejanjanje programov VŽU finančno podprto s strani Ministrstva za
šolstvo in šport, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Zavoda za
zaposlovanje.
Financiranje določenih programov je vedno mogoče preko državnih postopkov,
kjer jih lahko podprejo različna ministrstva in bi lahko postali državni programi ter
bili tako sofinancirani iz državnega proračuna.
Trenutno je vladno telo, Urad za enake možnosti, objavilo razpis za projekte s
področja enakih možnosti za ženske in moške, ki jih bodo financirali v letu 2009.

1 2 . 3

J a s n a

i n

u č i n k o v i t a

D o l o č i t e v

o d g o v o r n o s t i

Z upoštevanjem ljudi in časa kot virov, bo to poglavje natančneje opisalo
učinkovito določanje virov in odgovornosti.
Vpeljevanje načela raznolikosti v organizacijo in družbo zahteva spremenjen
proces. Priporočljivo je, da se zavedanje začne na najvišjem nivoji (proces od
zgoraj navzdol), kamor uvrščamo lastnike, politike in voditelje. Drug korak je
proces od spodaj navzgor, kar pomeni, da sledi prenos občutljivosti na splošne
javnosti.
Če najvišje organizacije sistema niso prepričane o uspehu upravljanja z načelom
enakosti spolov ali raznolikosti v organizaciji in družbi, so lahko cilji doseganja
enakih možnosti težko dosegljivi.
Ker so spremembe pogosto kamen spotike in zahtevajo dolgoročno predanost, je
hierarhija odgovornosti in določitev posameznikov, ki so odgovorni za posamezno
stopnjo nujna. Tu je potrebno vključiti veliko deležnikov, vsaj iz vladnih institucij,
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kot so ministrstva za šolstvo in uradi za enake možnosti. Kjer je mogoče, je
potrebno prepoznati in doseči možnosti skupnega dela.
Ob izvrševanju posameznih faz načrta, bodo posamezniki, skupine ali združbe
odgovorne za uresničitev faz načrta, medtem ko lahko drugi posamezniki,
skupine ali združbe opravijo dejansko delo. Prva skupina se imenuje odgovorna
stran in druga aktivna stran. Odnos med tema dvema stranema je potrebno
natančno določiti.
V veliko organizacijah je bil/a za podobne projekte imenovan/a Vodilni/a za
zagotavljanje načela enakosti spolov in raznolikosti. Dobro je, da je ta oseba
nekdo zunanji, saj prejšnja neudeleženost v organizaciji ponuja boljše možnosti
izpostavljanja prednosti in slabosti sistema. Ljudje, ki delujejo v sistemu se težko
od njega odmaknejo in niti ne opazijo napak, ki jih sami ali njihovi sodelavci
napravljajo. Tako Vodilni/a za zagotavljanje načela enakosti spolov in raznolikosti
ni le strokovnjak s tega področja, ampak deluje tudi kot svetovalec med to fazo.
(Za nadaljnje informacije si oglejte »Priročnik za vpeljevanje načela enakosti
spolov v vsakodnevno prakso poklicnega izobraževanja.«)
Če cilji ali pričakovanja niso doseženi v predvidenem času določenem v načrtu
uresničevanja, bi morali odgovorni sprejeti posledice. Te so lahko odvzem
spodbud ali povračilni ukrepi. Spodbude ali povračilne ukrepe je potrebno
natančno določiti in morajo biti zadostni, da zagotavljajo varnost dokončanja
vpeljevanja. To predstavlja pomemben izziv, saj bodo ljudje v težkih situacijah
med izvajanjem. Pomanjkanje vzornikov pa ima lahko negativne posledice na
njihovo željo po spremembi. Določitev primernih dejavnikov v ocenjevanju in
nadzorovanju teh projektov bo ključni element, ki ga je potrebno upoštevati.
Ponovno je na naslednjih straneh predstavljen primer iz Slovenije.
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1 2 . 3 . 1

S l o v e n i j a

Na vladnem nivoju je najpomembnejši akter politike enakih možnosti moških in
žensk Urad za enake možnosti. Kljub omejeni avtoriteti in odrinjenosti s strani
slovenske vlade je Urad za enake možnosti osrednja politična institucija, ki se
ukvarja z enakostjo spolov v institucionalni politiki. Glavni cilj urada je
spremljanje uresničevanja zakona in pravilnikov, ki zagotavljajo enakost spolov
ter sodelovanje z ministrstvi, vlado in EU.
Druge pomembne institucije so še:



Koordinatorji za enake možnosti žensk in moških na ministrstvih



Ministrstvo za šolstvo in šport



Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo



Vlada Republike Slovenije



Inštitut za trenutne družbene in politične študije



Svet Evrope



Državni inštitut za poklicno izobraževanje in usposabljanje



Republiški šolski inštitut



Slovenski inštitut za izobraževanje odraslih (SIAE)
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1 2 . 3 . 2

Sp o s o b n o s t i

Znanstvena literatura navaja, da obstajajo vsaj tri različne sposobnosti:



Sposobnosti procesnega upravljanja



Sposobnosti strokovnega upravljanja



Sposobnosti strokovnega razmišljanja

Sposobnosti kot celota morajo biti določene na način, da zadostujejo zahtevam
celostnega

in

sistematičnega

upravljavskega

procesa

na

vseh

nivojih

administrativnih dejanj. Določitev nalog znotraj uradnega aparata vpliva na način
izvajanja nalog. Ob določanju nalog in sposobnosti je potrebno razmisliti o
različnih hierarhičnih in funkcionalnih nivojih znotraj organizacije. To vključuje
vse nivoje od višjih vodij do pododdelkov. To meni, da morajo biti naloge in
sposobnosti razporejene vsakemu nivoju glede na njihovo zmožnost odločanja.
Ob določanju sposobnosti za načelo enakosti spolov in raznolikosti, je potrebno
upoštevati, da je enakopravnost naloga večjih sektorjev in se ne nanaša le na
eno določeno temo. Posledično, ni potrebno vpeljevati novih struktur, ampak raje
uporabiti že obstoječe.
V splošnem je potrebno poskrbeti za razvoj potrebnih sposobnosti za vse osebje,
ko določamo sposobnosti za uresničevanje načela enakosti spolov in raznolikosti.
Nihče ne more dobro opraviti svoje naloge če ni bil poučen o veščinah, ki so za to
potrebne. Sposobnost, ki je potrebna za zagotavljanje načela enakosti spolov in
raznolikosti, bi morala biti podana preko usposabljanja. Možen je tudi razvoj
strokovnih sposobnosti s sodelovanjem zunanjih svetovalcev.
Če je zagotavljanje načela enakosti spolov in raznolikosti naloga vseh zaposlenih,
je potrebno to sposobnost zapisati v opis delovnega mesta. Na nivoju deležnikov
je potrebno zagotoviti vidnost načela enakosti spolov in raznolikosti kot dela
organizacijske identitete in vključenost v vse publikacije, npr. vizije, letna
poročila, itd.
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Sposobnost

enakosti

spolov

in

raznolikosti

je

zmožnost

prepoznavanja

perspektivnosti različnih spolov in drugih pri njihovem delu in odločanju ter
zmožnost osredotočanja na cilj enakosti spolov in raznolikosti. Ta sposobnost je
predpogoj zagotavljanja načela enakosti spolov in raznolikosti. Istočasno pa se
preko načela enakosti spolov in raznolikosti razvijajo nove sposobnosti.
Izkušnje uvajanja načela enakosti spolov v državni upravi kažejo da zaposleni
potrebujejo podporo pri izvajanju nalog integracije enakosti spolov in raznolikosti
v svoje vsakdanje delo. Pogosto gre za pomanjkanje koncepta uvajanja načela v
prakso na posameznih specifičnih delovnih področjih. Na vprašanje kdo je
odgovoren za določanje naloge in s tem odgovornosti, ki so nujne za
izpolnjevanje nalog lahko v administrativnih organizacijah odgovorimo z načini
vpeljevanja sposobnosti, ki obstajajo in z jasno določitvijo odgovornosti ter z
dopuščanjem, da se naloge izvršujejo na kolikor je mogoče smotrn način.
Vpeljevanje načela raznolikosti v organizacijo zahteva najmanj naslednje
sposobnosti, ki jih morajo imeti vsi:
Družbene sposobnosti



Medkulturna komunikacija, ki jo lahko prilagodimo sodelavcem ali
strankam



Časovno načrtovanje z upoštevanjem kulturnega okolja



Narava konfliktov

Strokovne sposobnosti



Jezikovni tečaji za učenje državnega ali delovnega jezika



Opolnomočenje



Izobraževanje in nadaljnje izobraževanje

Ideja vpeljevanja vodje raznolikosti, vsaj med začetnim uvajanjem načela
enakosti spolov je smotrna. Oseba, ki opravlja to funkcijo mora biti sposobna na
različnih področjih. Nekatere sposobnosti so:
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Komunikacijske sposobnosti



Popolno poistovetenje z raznolikostjo



Velika občutljivost, sposobnost določanja potreb posameznikov in različnih
skupin



Zmožnost prepričati organizacijo o prednostih raznolikosti za vse vpletene.
Oseba mora biti sposobna podati dobre argumente za udejanjanje
upravljanja raznolikosti, saj v nasprotnem primeru osebje pristopa ne bo
jemalo resno

Najpomembnejše

so

torej

veščine

in

sposobnosti

povezane

z

družbo,

medkulturnim komuniciranjem, reševanjem sporov, jezikovne veščine in vse
ostale, ki vplivajo na posameznikovo obnašanje in razmišljanje povezano s
spolnostjo, starostjo, družbenim ozadjem, veroizpovedjo, narodno pripadnostjo
itd. Natančen pregled se nahaja v »Priročniku za vpeljevanje načela enakosti
spolov v vsakodnevno prakso poklicnega izobraževanja.«

1 2 . 4

S l o v e n i j a

Evropska mreža za politiko izobraževanja učiteljev poskuša doseči enake
sposobnosti kot jih imajo ljudje, ki so zaposleni na področju enakih pravic žensk
in moških. Te sposobnosti so:



Strokovne

sposobnosti

–

različna

strokovna

usposabljanja,

izobraževanje, delavnice, seminarji, praktične izkušnje. Lahko se jih pridobi
pred ali med poklicno kariero.



Socialne

sposobnosti

–

zmožnost

delati

z

ljudmi,

komunicirati,

konstruktivno voditi pogovor, omogočati višji nivo zaupanja za doseganje
boljšega

sodelovanja,

zmožnost

učenja,

sprejemanje

obvladovanja

tveganja, sprejemanje kritike, kreativnost, fleksibilnost.



Motivacija za delo – prevzemanje različnih nalog, odgovornost,
pripravljenost na izmenjavo znanja, zadovoljnost na delovnem mestu,
zvestoba organizaciji, poznavanje in sodelovanje pri doseganju strategij in
ciljev.
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Vodstvene sposobnosti – vodenje in motiviranje ljudi, razvojne in
mediacijske strategije in pristopi, uresničevanje strategije, pogajalske
sposobnosti, samozavest, zaupanje.
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1 3

E v a l v a c i j a

i n

N a d z o r

Dobri delovni rezultati zahtevajo stalno usmerjanje in podporo. Tudi z
vpeljevanjem načela enakosti spolov in raznolikosti je tako. Ker je implementacija
dinamičen proces, ki ga je potrebno stalno spremljati, bi moral biti proces stalno
prilagojen ugotovitvam. Zato je potrebno načrtovati kakšen način nadzora in
ocenjevanja bo uporabljen.
V implementacijskem konceptu morajo biti določeni tudi datumi in časi rednih
srečanj. Zbrane izkušnje lahko nato prilagodimo koordinaciji in poročanju. Ta
srečanja lahko uporabimo za stalen nadzor in koordinacijo ter končno oceno
projekta. Stalen nadzor je nujen za izvedbo uspešnih dogodkov, saj zgodaj
zaznamo, če se stvari ne odvijajo po načrtu. Nadzor tudi omogoča spremljanje
doseganja ciljev v predvidenem času in če je potrebno časovni okvir prilagoditi.
Ena metoda spremljanja je prilagojena komponenta uresničevanja. Potrebno je
določiti stranke, ki bodo odgovorne za opravljanje (česa) in skrb za nadzor.
Projekt lahko spremljamo s kvalitativnimi ali kvantitativnimi podatki, ki jih
pridobivamo preko različnih ocenjevalnih metod (vprašalniki, raziskave, intervjuji,
opazovanje, testne skupine, srečanja,...).
Poleg določitve metodologije uporabljene evalvacije, je potrebno določiti tudi
katere kazalnike in katere mejnike si bomo izbrali za ocenitev uspeha procesa
uresničevanja. To je potrebno upoštevati v obdobju načrtovanja projekta Enakost
spolov in raznolikost. Spodaj so našteti primeri kazalnikov in mejnikov.
Kazalniki
Ob pošiljanju letakov za obveščanje deležnikov o vašem projektu je kazalnik
uspešnosti število prejetih povratnih klicev, število deležnikov, ki se namerava
udeležiti dogodka o katerem jih obveščate, itd.
Mejniki
Eden izmed meril določenih v načrtu uresničevanja je sistematično izobraževanje
in praktično usposabljanje izobraževalnega in svetovalnega osebja o spolni

67

Enakost Spolov in raznolikost
V Poklicnem Izobraževanju in Usposabljanju (PIU)
enakopravnosti in raznolikosti. Mejnik je lahko čas, ko je določen odstotek osebja
končal z usposabljanjem.
Pomembno je določiti kaj točno določa kazalnik uspešnosti mejnika. Če
nadaljujemo z zgornjim primerom, bo ukrep uspešen, če se bo na letak odzvalo
npr. 10% vseh, ki so ga prejeli, ali če bo usposabljanje v določenem času končalo
50% osebja. Pri letakih je potrebno upoštevati, da je število odzivov lahko
manjše, če obvestilo posreduje zasebna organizacije, kot če bi ga posredoval
vladni urad. Zato je priporočljivo, da zasebne organizacije poskušajo sodelovati z
uradnimi institucijam kadarkoli je to mogoče. V vsakem primeru lahko promocijo
z letaki smatramo za uspešno le, če se nanje odzove vsaj 10% prejemnikov.
Glede zgoraj omenjenega mejnika, je stopnja pri kateri lahko usposabljamo
osebje odvisna od števila javnih in zasebnih izobraževalnih institucij v državi in od
števila razpoložljivih trenerjev in učiteljev za organizacijo usposabljanj o enakosti
spolov in raznolikosti. Trenutne informacije iz ciljnih držav kažejo, da se srečujejo
z resnim pomanjkanjem teh strokovnjakov. Vse te dejavnike moramo upoštevati,
ko si določamo mejnike.
»Družbeno poročilo« je drug način spremljanja napredka. To je celosten proces
dialoga in stalnega napredka, ki omogoča način merjenja delovanja organizacije
v skladu z njenimi prepričanji, cilji in pričakovanji deležnikov. Predvsem, ker je
možno zunanje preverjanje in s tem izboljšanje kredibilnosti. Ta proces
organizaciji omogoča, da si pridobi svojo jasno podobo v očeh deležnikov in da z
njimi zgradi boljše odnose.

1 3 . 1

S l o v e n i j a

Trenutno v Sloveniji ne poteka nobeno preverjanje uresničevanja zagotavljanja
enakosti spolov in raznolikosti.

68

Enakost Spolov in raznolikost
V Poklicnem Izobraževanju in Usposabljanju (PIU)
Urad za enake možnosti:
Na podlagi odločitve o ustanovitvi, organizaciji in delovnih področjih Urada za
enake možnosti, je ta 24. februarja 2004 prevzel naloge Urada za politiko žensk.
Zasnovan je na vzoru državnih ukrepov za enakost spolov v evropskih državah in
izhaja iz mednarodne zaveze. Enake možnosti za ženske in moške ter povezana
družbena pozornost ženskam, ki so še vedno v slabšem položaju, ostajajo
osrednje aktivnosti Urada za enake možnosti. Te vključujejo:



Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih ustavnih, zakonskih
in mednarodnih pravic



Pregled regulativ, aktov in ukrepov z vidika enakih možnosti za ženske in
moške in priprava mnenj in predlogov gradiv, ki jih sprejemajo vlada in
ministrstva.



Sodelovanje pri pripravi pravilnikov, drugih aktov in ukrepov, ki jih
pripravljajo ministrstva in se nanašajo na zagotavljanje enakih možnosti
za ženske in moške.



Podajanje iniciativ in predlogov vladi in ministrstvom za ukrepe povezane
z

enakimi

možnostmi

in

za

preprečevanje

in

prepovedovanje

diskriminacije.



Koordinacija aktivnosti za vpeljevanje načela enakosti spolov, vključno s
strokovnim svetovanjem pri razvoju primernih metod.



Koordinacija priprave državnega programa enakih možnosti za ženske in
moške in spremljanje njegovega uresničevanja.



Priprava analiz, poročil in drugih gradiv s področja enakih možnosti.
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1 4

U k r e p i

z a

z a g o t a v l j a n j e

s p r e j e m a n j a
Načrt implementacije enakosti spolov in raznolikosti mora biti posvečen tudi
načinom zagotavljanja sprejemanja. Ker najuspešnejše uresničevanje poteka od
zgoraj navzdol, je nujno, da zgornji in srednji management verjameta, da je
sprejemanje ključno.
Implementacija od zgoraj navzdol pomeni zagotavljanje, da je sprejemanje
osrednja naloga zgornjega in srednjega managementa, teles, ki sprejemajo
odločitve ali oddelkov, ki delujejo kot pomnoževalci. Pri tem upoštevamo njihove
vloge v določeni situaciji.
GenderKompetenzZentrum navaja nekatere elemente, ki so dokazano uporabni
pri aktivnem zagotavljanju sprejemanja:
1. Povezovanje ciljev in kredibilne komunikacije
Načelo enakih možnosti spolov bi moralo veljati za povezujočo medsektorsko
nalogo, glede njegovega zakonodajnega in organizacijskega statusa. Vsi vpleteni
morajo vedeti kaj točno morajo narediti in do kdaj. Vodje lahko pomagajo s
svojim vzorom in z omogočanjem virov.
2. Informacije o enakosti spolov in raznolikosti
Na voljo naj bi bile jasne informacije o tem kaj pomeni enakost spolov in
raznolikost in kako lahko strateški cilj pripomore k sprejemanju osebja. Še
posebej so pomembne informacije o dobrih orodjih, ki podpirajo uresničevanje.
3. Usposabljanje in svetovanje
Potrebno znanje lahko sporočimo s pomočjo usposabljanj. Svetovanje je zelo
uporabno pri razčiščevanju obstoječih nejasnosti in pri podpori uresničevanja v
praksi na primer pri strokovnem delu.
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4. Dobri primeri
Z uporabo specifičnih primerov iz strokovnega delovnega področja lahko
prikažemo kako lahko uspešna uresničitev poveča kakovost dela. Dobre prakse
lahko tako prepričajo in motivirajo ljudi, ki s temo prej niso bili podrobno
seznanjeni. Ti primeri so prepričljivi predvsem če so povezani, npr. s pilotnimi
projekti v lastnih organizacijah. Z uporabo teh primerov dokažemo, da je ukrep
uresničljiv tudi v njihovih organizacijah. V najboljšem primeru pa spodbujamo
tudi kreativno razmišljanje.
Ker uresničevanje projekta zadeva vse v organizaciji, je pomembno da se osebje
zaveda zakaj je vključeno in zakaj bi se temu procesu morali pridružiti. Podpora
celotnega osebja je nujna, uspešnost vpeljave pa je odvisna od podpore vodilnih
na vseh nivojih.
Dodatna

možnost

zagotavljanja

sprejemanja

je

podeljevanje

posebnega

certifikata, ki prepoznava, da je organizacija dosegla enakost spolov in
raznolikost, to pa je povezano s posebnimi prednostmi za osebje ki so pri
uresničevanju tega načela pomagali.
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1 4 . 1

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

Ker ima komunikacija zelo pomembno vlogo, ne samo pri zagotavljanju
sprejemljivosti, ampak tudi pri uspešnosti celotnega procesa implementacije, se
to poglavje posebej posveča tej temi in različnim komunikacijskim metodam, ki
jih lahko uporabimo.
Pri zagotavljanju odgovornosti od zgoraj navzdol, mora visoki in srednji
management, torej organi odločanja in vodilni za raznolikost in/ali enakost
spolov, predstaviti medsektorsko nalogo in zagotavljati stalne informacije o
korakih implementacije enakosti spolov in raznolikosti. Za to naj bi bile
uporabljene primerne komunikacijske metode, kot so dogodki, okrožnice,
intranet, splet, itd. Pomembno je tudi zagotavljanje izmenjave znanja in
informacij med zasebnimi in javnimi organizacijami.
Kot v večini življenjskih situacij, je komunikacija ključna za uspešno uresničevanje
sprememb v organizacijah. Potekati mora na vseh nivojih in z največjim možnim
številom deležnikov. Za zagotovitev uspešne komunikacije je v pomoč lahko
komunikacijski načrt.
Komunikacijski načrt uporabljamo za:



Pomoč pri razmišljanju o potrebnim komunikacijskih mehanizmih za
zagotovitev uspešnosti projekta



Določanje

pričakovanj

aktivne

komunikacije

med

člani

ekipe,

sodelujočih partnerjih in pomnoževalcih



Spremljanje načina statusnega poročanja



Zagotavljanje transparentnosti o temah sestankov, ki so usklajeni, o
odločitvah o načinu zapisovanja odločitev, o sodelujočih pri aktivnostih



Določitev deležnikov, ki naj bi bili udeleženi pri projektni komunikaciji



Določanje informacijskih in komunikacijskih kanalov, kot so spletna
pošta, glasovna sporočila, SMS, neformalni pogovori, virtualna
srečanja, telekonference, tisk, ipd.



Določitev specifičnih kanalov obveščanja in časovnega okvira programa
enakosti spolov in raznolikosti
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Komunikacijski načrt ne omogoča le jasne vizije o delovanju projektne
komunikacije, ampak omogoča tudi, da ljudje izven osrednje ekipe vedo kaj
pričakovati. Lahko vključuje in poroča tudi o komunikaciji, ki naj bi se odvijala
med različnimi povezanimi projekti.
Najobičajnejši kanali obveščanja tako posameznih deležnikov kot splošnih
javnosti (komunikacijski ukrepi ena-ena in ena-več) so:

Spletne strani
Posebne in že obstoječe spletne strani lahko ponujajo informacije o pobudi
enakosti spolov in raznolikosti. Vsem zainteresiranim lahko ponudijo natančne
informacije. S povezavami na/od drugih spletnih strani lahko razširimo
publiciteto, tudi iz lokalnega na mednarodni nivo. V splošnem spletne strani
prednostno ponujajo možnost prevzema datotek in tiskanih materialov za
nadaljnje natančnejše informacije.
Power Point predstavitve
Predstavitve lahko ponudijo vse splošne informacije. Obveščajo lahko ključne
akterje, politike, ponudnike usposabljanj, učitelje in trenerje o programu,
njegovem specifičnem pristopu, in strategiji načela enakopravnosti spolov in
raznolikosti z upoštevanjem državnih posebnosti. Predstavitve lahko ponudimo
tudi kot izročke ali v elektronski obliki za brezplačno nalaganje s spletnih strani,
lahko so vključene na DVD-je ali CD-ROM-e, ki so bili narejeni za povečanje
zavedanja javnosti ali pa so uporabljene za predstavitve na različnih dogodkih.
Letaki in zloženke
Letaki lahko vsebujejo kratke opise o splošnih aktivnosti enakosti spolov in
raznolikosti. Razdelimo jih lahko ključnim akterjem, pomembnim deležnikom ali
zainteresiranim javnostim. Lahko so na voljo tudi na spletni strani za brezplačni
prenos.
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Plakati
Namen plakatov v splošnem je povečati interes in obveščanje o trenutnih
iniciativah enakosti spolov in raznolikosti. Uporabimo jih lahko na različnih
dogodkih in jih ponudimo na spletni strani za brezplačni prenos.
DVD-ji CD-ROMi
DVD-ji in CD-ROMi lahko ponujajo avdio, video ali pisne informacije o dogodkih
projekta Enakost spolov in raznolikost, ali splošne informacije o programu.
Razdelimo jih lahko na konferencah, delavnicah ali pa so brezplačno na razpolago
v različnih organizacijah kot so ministrstva, partnerske organizacije, ponudniki
izobraževanja.
Okrožnice
Okrožnice ponujajo zadnje informacije in so lahko na voljo v tiskani ali elektronski
obliki. Ponujajo lahko splošne programske informacije ali pa opisujejo trenutne
aktivnosti in povečujejo zavedanje med različnimi ciljnimi skupinami.
Priročniki
Materiali projekta Enakost Spolov in Raznolikost bi bili na voljo tudi drugim in bi
ponudnikom izobraževanja odraslih, učiteljem, trenerjem in načrtovalcem učnih
enot pomagali pri povečevanju občutljivosti njihovih ciljnih skupin in pri uporabi
materialov v učnih praksah. Podobni produkti bi bili lahko uporabljeni kot
dodatno gradivo.
Konference
Organizacija specifičnih konferenc projekta znotraj predvidenega časa bi bila
ključna aktivnost med dogodki povečevanja zavedanja. Nagovorimo lahko
različne ciljne skupine in se osredotočamo na različne vsebine. Ob konferencah bi
lahko organizirali tudi delavnice in s tem dobili tudi odzive udeležencev.
Vsi omenjeni komunikacijski dogodki imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti.
Nekateri so boljši za posamezne ciljne skupine in/ali dogodke, druge pa lahko
uporabimo pri kakršnihkoli aktivnostih. Komunikacijski načrt mora upoštevati
njihove prednosti in slabosti, razpoložljive vire in določene cilje.
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V povezavi z aktivnostmi odnosov z javnostmi in organizacijo učinkovitih
razširjevalnih aktivnosti projekta Enakost Spolov in Raznolikost, koncept
implementacije priporoča komunikacijskim načrtom upoštevanje naslednjih faz
organizacije razširjevalnih aktivnosti, kot so konference, seminarji ali
delavnice:



Načrtovanje dogodka (koncept dogodka, vidnost, delo z mediji in
odnosi z javnostmi, spremljanje...) vključno s cilji (zakaj izvesti ta
dogodek)

in

ciljnimi

skupinami/deležniki

(Komu

je

dogodek

namenjen?)



Priprava dogodka in izvedba



Aktivnosti po dogodku

NAČRTOVANJE DOGODKA
Načrtovanje razširjevalnih dogodkov zahteva določitev koncepta dogodka,
načrtovanje virov in spremljanje ter ocenjevaje koncepta.
Koncept dogodka bi moral določiti kateri cilji so bili določeni in kako bodo
predstavljeni. Cilji bodo vplivali na izbiro kanalov obveščanja in zožili zahtevane
priprave. Nekateri skupni nameni in cilji so:



Promocija

ideje

enakosti

spolov

in

raznolikosti,

koncepta

ali

posameznih meril novincem



Obveščanje splošnih javnosti o vidiku enakosti spolov in raznolikosti



Povečanje zavedanja pomena enakosti spolov in raznolikosti



V splošnem zagotoviti medijsko pokritost



Predstavljanje prednosti deležnikom in/ali članom, etc.

Istočasno bi morali organizatorji v konceptu razširjevalnega dogodka jasno
določiti za koga je dogodek organiziran. Kot že omenjeno, bodo izbrane ciljne
skupine – ki se lahko povezujejo z določenimi cilji – zožile odločitve o kanalih
obveščanja. V splošnem je ideja enakosti spolov in raznolikosti zanimiva za:

76

Enakost Spolov in raznolikost
V Poklicnem Izobraževanju in Usposabljanju (PIU)


Ponudnike izobraževanja in usposabljanja in njihovo osebje



Osrednje

akterje,

člane

krovnih

organizacij,

udeležence

vseživljenjskega izobraževanja, načrtovalce izobraževalnih politik in
strategij na državnem ali mednarodnem nivoju



Širše javnosti



Splošne podpornike ali celo sponzorje



Neposredno udeležene v ukrepih ali rezultatih projekta



Medije

Koncept dogodka mora vsebovati tudi izbrane kanale obveščanja, kot so letaki,
plakati, DVD-ji, ipd., ki bodo na voljo ob obveščevalnem dogodku. Določiti je
potrebno tudi kraj in čas dogodka, ter tudi enote in ljudi, ki bodo dogodek
načrtovali, ter pripravili in izvedli aktivnosti dogodka. Razmišljanje o enotah in
ljudeh, ki bodo pripomogli in podprli vse faze obveščevalnega dogodka vključuje
tudi opis in razdelitev nalog in določitev odgovornosti. Komunikacijski načrt pa
določa tudi kdo bo kdaj komu kaj sporočil. Če je na voljo dovolj časa za
usposabljanje ljudi, ki še nimajo potrebnih znanj in veščin, je priporočljivo da
ljudi na katere se zanašate in ki jim zaupate, povabite v organizacijsko ekipo
dogodka. Drugače pa poiščite primerne ljudi in nove člane osebja.
Zelo

pomemben

del

koncepta

dogodka

se

bo

posvečal

financiranju

obveščevalnega dogodka. Načrt uresničljivosti pomaga pri odločanju, če
razpoložljiva sredstva in ljudje zagotavljajo vse potrebno za dosego izbranih
ciljev. Ko je uresničljivost določena in odločitev o obveščevalnem dogodku
sprejeta, je potrebno pripraviti načrt spremljanja. Načrt spremljanja vključuje
izbrane evalvacijske metode in orodja (npr. poštni vprašalniki, intervjuji,
opazovanje) ter kazalniki za ocenjevanje uspešnosti dogodka. Nekateri običajni
kvalitativni in kvantitavni kazalniki bi bili zbrani podatki o npr. številu
udeležencev, zadovoljstvo udeležencev, mnenje javnosti ali zbrani finančni viri s
pomočjo sponzorstev. Evalvacija bi morala vključevati tudi načrt upravljanja s
tveganji, ki predvideva najbolj možne probleme, ki bi se lahko pojavili.
Nazadnje, pa naj bi koncept vključeval tudi delovni načrt odnosov z javnostmi in
mediji. Odnosi z javnostmi kot taki se ukvarjajo z vplivanjem na javno mnenje
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preko predstavljanja podobe stranke, sporočila ali produkta3, medtem ko se
delovni načrt z mediji ukvarja s pridobivanjem najboljše medijske pokritosti.
Za povečevanje zanimanja novinarjev lahko pošljete sporočila za javnost. Čeprav
se stili po državah razlikujejo, je v večini izmed njih uporabljen »KISS« pristop.
Prve objave medijih naj bodo kratke in preproste. Za nadaljnje informacije lahko
priložite gradivo ali pa se ponudite za intervju.
PRIPRAVA IN IZVEDBA DOGODKA
Priprava in izvedba dogodka bi morali teči gladko, če sta osnovani na dobrem
konceptu dogodka in spremljanja. Kljub temu, pa je ta faza lahko bolj
obremenjujoča kot ostale. Ključna elementa za uspešnost obveščevalnega
dogodka sta časovno načrtovanje in spremljanje procesa. Če so organizatorji v
evalvacijskem konceptu predvideli obvladovanje tveganj, je kasneje veliko
problemov lahko lažje rešenih.
PO DOGODKU
Faza po obveščevalnem dogodku je prav tako pomembna. Rezultate je potrebno
analizirati in se o njih pogovoriti, s finančnimi zadevami pa se lahko ukvarjamo še
nekaj časa po zaključku dogodka. Nenazadnje, se je potrebno pogovoriti tudi s
skupinami in ljudmi, ki so pripomogli k organizaciji dogodka, glede na vaš
komunikacijski in medijski delovni načrt.
Vsak dogodek je učna izkušnja. Ne glede na načrtovanje, se lahko zgodijo
dogodki/aktivnosti, ki jih nismo predvideli. Za učenje za prihodnje obveščevalne
dogodke, implementacijski koncept projekta Enakost Spolov in Raznolikost
predlaga shranitev vseh dokumentov, zagotovitev zapisa kratkega povzetka o
organizacijskih zadevah, zaznanem napredku in naučenih lekcijah. Dobro
pripravljena evalvacija in nadzorni koncept vam bosta pri tej končni aktivnosti v
veliko pomoč.

3 http://www.marketingnews.co.in/glossary/4
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1 4 . 2

S l o v e n i j a

V Sloveniji so bili uspešno izvedeni različni projekti, ki lahko služijo kot primeri
dobrih praks. Spodaj so našteti nekateri izmed njih.



Projekt Učenje za Mlade Odrasle (PLYA)

Ta projekt je preventivni izobraževalni program za mlade odrasle med 15 in 25
letom starosti, ki so zapustili šolanje, nimajo poklica in so brezposelni. Osnovni
namen programa je pomoč tem mladim ljudem, da se ponovno pridružijo
vrstnikom, razvijejo delovne in učne navade in jih motivirati za učenje. Z
udeležbo v programu se sodelujoči naučijo medsebojnega sodelovanja in
podpore, presežejo učne težave in si določijo specifične poklicne navdihe in cilje.



Učenje za izboljšano življenjsko učinkovitost (UŽU)

Ta program je splošni izobraževalni tečaj za odrasle, ki niso zaključili osnovne
šole ali tisti, ki so zaključili 10 ali manj let šolanja. Cilj programa je omogočiti tem
odraslim, da si pridobijo ali obnovijo njihove osnovne veščine branja, pisanja in
računanja, ki je potrebno za trenutno življenje v informacijski družbi. Izvedbo
UŽU programa finančno podpirata ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za
zaposlovanje.



Promocija socialne vključenosti preko učenja osnovnih veščin

Cilj tega triletnega projekta je naučiti tutorje osnovnih veščin, vodje ponudnikov
osnovnih veščin, manjšinske organizacije in lokalne organizacije preprostih,
inovativnih delovnih metod, ki se lahko uporabljajo v različnih družbenih in
kulturnih kontekstih. S pomočjo teh delovnih orodij bodo ciljne skupine lahko
določile in uporabile dobre prakse s področja usposabljanja osnovnih veščin,
ocenile aktivnosti usposabljanja osnovnih veščin v teku, opravile raziskave o
potrebnih osnovnih veščinah odraslih in vplivale na lokalne politike za razvoj
osnovnih veščin. Projektno partnerstvo si prizadeva za vpeljavo pristopa od
spodaj navzgor. Od majhnega lokalnega nivoja je pričakovati razširitev na
regionalni in državni nivo strateškega izboljšanja osnovnih veščin v državah, kjer
še ni državnih ukrepov na tem področju.
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Projekt Realizacija načela enakosti spolov

Leta 2008 je Urad za enake možnosti s sofinancersko pomočjo s strani Evropske
Komisije (program PROGRESS) začel s projektom Realizacija načela enakosti
spolov. Glavni cilj projekta je pripraviti ženske in moške, ki so na položajih
odločanja, na zavedanje pomembnosti vključevanja načela enakosti spolov v vse
politike in s pomočjo različnih aktivnosti izboljšati odgovornost javnih delavcev za
vključevanje načela enakosti spolov v svoje delo.



Projekt Enakost spolov v lokalnem razvoju

Leta 2007 je Urad za enake možnosti s sofinancersko pomočjo s strani Evropske
Komisije, skupaj s partnerji iz Danske in Luksemburga izvedel projekt, katerega
cilj je vključevanje načela enakosti spolov v lokalne politike. Marca in aprila je bilo
organiziranih 10 delavnic, na katerih so se srečali predstavniki občin, lokalnih
zavodov za zaposlovanje, socialni delavci, predstavniki nevladnih organizacij,
izobraževalnih institucij, mestni ter občinski delavci. Skupaj so izpostavljali
probleme enakosti spolov v lokalnem okolju.



NI TI POTREBNO POVEDATI delodajalcu – LAHKO POVEŠ NAM

Je skupna aktivnost Urada za enake možnosti in Zavoda RS za zaposlovanje. Med
novembrom 2006 in januarjem 2007 je vsak lahko podal anonimno prijavo, če je
potencialni zaposlovalec na intervjuju kandidata spraševal o zakonskem statusu,
nosečnosti, načrtovanju družine ali če je dal v podpis pogodbe vnaprej ali če je
postavljal vprašanja, ki niso neposredno povezana z zaposlitvijo. Prijave so bile
lahko oddane v vseh pisarnah Zavoda za zaposlovanje in Urada za enake
možnosti.



Ne nadleguj!

Spolno nadlegovanje na delovnem mestu je oblika spolne diskriminacije.
Slovenska javna raziskava iz leta 1999 kaže, da je vsaka osma ženska in vsak
štirinajsti moški žrtev spolnega nadlegovanja. Urad preko plakatov nagovarja
zaposlovalce k ustvarjanju delovnega okolja, kjer je zagotovljeno spoštovanje
zaposlenih.
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Zakon

Nediskriminatorna objava prostih delovnih mest
o

delovnih

pogojih

prepoveduje

spolno

diskriminacijo.

25.

člen

prepoveduje objavo prostih delovnih mest le za ženske ali moške. V Uradu za
enake možnosti so naredili analizo objavljenih prostih delovnih mest kmalu po
sprejemu zakona. V analizo so bile vključene javne objave prostih delovnih mest,
ki so bile objavljene v treh slovenskih dnevnih časopisih (Delo, Dnevnik, Večer).
Med aktivnostjo ozaveščanja je tudi Urad posredoval predloge za objavo prostih
delovnih mest.



Očka, aktiviraj se!

Očka, aktiviraj se! je promocijska aktivnost, ki je del mednarodnega projekta
»Moški in starševstvo – aktivno očetovstvo«. S projektom so želeli stimulirati bolj
aktivno vlogo moških v družinskem življenju in zmanjšati stereotipe in kulturne
ovire, ki določajo vlogo moških in žensk v družinskem življenju in v širši družbi.



Projekt

P.A.R.I.:

poklicnega

Posvet

življenja:

izziv

o

kombiniranju
novega

družinskega

programskega

in

obdobja

Strukturnih skladov 2007 - 2013
Posvet se je odvijal 14.9.2006 kot del projekta »P.A.R.I. – aktivna vključenost
očetov v družinsko življenje«, katerega je sofinancirala Evropska Komisija preko
sredstev Programa splošne strategije za enakost spolov. Urad za enake možnosti
je projektni partner.



Govorimo o nasilju nad starejšimi ženskami (2004)

Med mednarodnimi dnevi aktivnosti proti nasilju nad ženskami (25.11. – 10.12.)
je bil organiziran posvet o nasilju nad starejšimi ženskami, med katerim so bili
predstavljeni izsledki raziskave o nasilju nad starejšimi. Pri raziskavah so
sodelovali Centri za socialno delo in upokojenska društva.
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L i t e r a t u r a

&

P o v e z a v e

http://www.peopleinaid.org/code/implementation.aspx
http://royalholloway.org.uk/ltsn/english/events/past/staffs/Holland_Arrowsmith/Critical%20C
oncepts%20edit.htm
http://admin.utep.edu/Default.aspx?tabid=43916
http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm
http://www.genderandhealth.ca/en/modules/introduction/introductionglossary.jsp
http://admin.utep.edu/Default.aspx?tabid=43916
http://www.sjrtmdl.org/implementation/overview/imp_plan.htm#_Toc509725552
http://www.genderkompetenz.info/eng/gendermainstreaming/implementation/im
plementation_concept/
http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/LetnaPorocila2004.htm
http://www.stat.si/tema_demografsko_trg.asp
http://www.uradni-list.si/
http://www.gendernet.at/opencms/opencms/gnet/de/leftNav/Country_informatio
n/SI.html
http://www.uem.gov.si/
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http://www.mirovni-institut.si/Main/Index/si/
http://www.coe.si/sl/informacijski_urad_se/
http://www.mss.gov.si/
http://www.cpi.si/
www.zrss.si
http://www.acs.si/
www.mvzt.gov.si
http://www.cmepius.si/index.php?home=1
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