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Metodološki okvir mentorstva je aprila 2019 začela razvijati organizacija Child to Child 

(Otrok otroku)1. 

 

Februarja 2021, ob koncu projekta, sta Madeeha Ansari in Jetske van Dijk, ki sta bili 

del prvotne ekipe, v konzultacijah s projektnimi partnerji izvedli neodvisno revizijo. 

 

Sodelujoči se zahvaljujemo tudi Isabel Turner za dodatne smernice glede procesa 

participativne revizije. 

 

Vsebina tega dokumenta predstavlja stališča avtorjev in je njihova izključna odgovornost. 

Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih 

dokument vsebuje. 

V dokumentu je moška slovnična oblika uporabljena za vse spole. 

 

 

 

© Naslovna fotografija: Slovenska filantropija 

                                                        
1 Več informacij na: www.childtochild.org.uk 

http://www.childtochild.org.uk/
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1. Uvod 
Ta metodološki okvir mentorstva je bil razvit v projektu MINT – Mentorstvo za integracijo 

otrok migrantov, ki ga je sofinancirala Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in 

vključevanje.  

 

Projekt MINT je zasnovan na teoriji spremembe, ki so jo razvili v organizaciji Terre des 

Hommes v okviru programa Otroci in mladina v migracijah, ter na strategijah in prioritetah 

partnerjev projekta MINT (Teorija spremembe projekta MINT je priložena v Dodatku 1). 

 

Projekt MINT: Kratek opis programa 

 

Splošna cilja projekta MINT sta – ob prepoznavanju vse večje prisotnosti otrok med 

priseljenci, potreb Evropske unije in njenih držav članic po implementaciji učinkovitih 

integracijskih ukrepov ter izzivov, s katerimi se srečujejo srednjeevropske države članice 

(države srednje in jugovzhodne Evrope) ob izpolnjevanju zavez EU – uspešna integracija 

120 otrok in mladostnikov priseljencev v Romuniji, na Poljskem, Češkem in v Sloveniji, 

ter povečanje integracijskih zmogljivosti deležnikov v drugih državah članicah EU za 

dobrobit otrok, in sicer na podlagi pilotnega izvajanja ter širjenja inovativnih, k otrokom 

in mladini usmerjenih intervencij. 

 

Projekt je vodila organizacija Terre des Hommes z Madžarske, projektni partnerji pa so 

bili Organization for Aid to Refugees (Češka), Terre des Hommes iz Romunije 

(Romunija), Slovenska filantropija (Slovenija) in Ocalenie Foundation (Poljska). 

Podporni subjekti so bili ključni organi oblasti in mreže na državni ter mednarodni ravni. 

 

Projekt je bil zasnovan z namenom spodbujanja integracije otrok priseljencev v družbeno, 

kulturno in politično življenje držav sprejemnic ter v izobraževanje, in sicer z mentorsko 

podporo, jezikovnimi tečaji in seznanjanjem s kulturo, z aktivnostmi ozaveščanja in 

zagovorništva, usmerjenimi k otrokom, k temu, v kakšni realnosti živijo, pa tudi k temu, 

kakšno izjemno prednost lahko pomenijo za družbo sprejemnico. 

 

Glavni rezultati so metodološki okvir, ki vsebuje večkrat uporabne smernice za 

mentorstvo, dopolnjen s smernicami za ozaveščanje in zagovorništvo otrok, otrokom 

prijazna e-učna orodja za integracijo ter državni in mednarodni zagovorniški dogodki, ki 

jih spremljajo otrokom namenjene video vsebine. 

 

Uporabniki so otroci priseljenci, mladina iz Evropske unije, skupnosti v državah 

sprejemnicah, lokalni in državni organi, nevladne in mednarodne organizacije, agencije 

Evropske unije. 

 

Vključevanje načel enakosti spolov in otrokovih pravic je bilo zagotovljeno s 

sodelovanjem otrok, varstvom otrok, proaktivnim ozaveščanjem marginaliziranih otrok 

in razčlenitvijo podatkov glede na starost ter spol. 

 

Projekt je potekal med januarjem 2019 in februarjem 2021. 
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Projekt MINT je bil akcijski program za učenje in inovacije. Prvi korak k metodološkemu 

okviru mentorstva so partnerji projekta MINT naredili z oblikovanjem mentorske 

komponente programa. Zaželeno je bilo, da partnerji eksperimentirajo s tem, kar najbolje 

ustreza njihovim specifičnim okoliščinam in skupnostim, in si nato izmenjujejo 

razmišljanja o akcijskih ukrepih, dokler naposled ne oblikujejo uspešne in inovativne 

mentorske metodologije. Pomemben rezultat projekta MINT je tako 

kontekstualiziran, prirejen in preizkušen model. Ta končni dokument določa 

smernice, ki izhajajo iz obstoječih dokumentov in priznanih dobrih praks, pa tudi iz 

izvajanja projekta.2 

 

Ta posodobljeni dokument je koristno orodje za vsako organizacijo, ki vzpostavlja 

mentorski program, namenjen spodbujanju integracije priseljenskih otrok. 

 

1.1 Projekt MINT – Mentorska komponenta 
 

Trenutno je na svetu na poti neprimerljivo veliko ljudi. Migranti, zlasti pa otroci, se soočajo 

z neštetimi tveganji pred in med potovanjem ter po njem. Izjemno težko se prilagodijo novi 

državi, če doživljajo travme nasilja ali razselitve, ali če imajo domotožje, so sami in 

prestrašeni. Projekt MINT si je s prepoznavanjem teh potreb in izzivov prizadeval 

prispevati k uspešni integraciji priseljenskih otrok v Evropski uniji, in sicer tako, da jim je 

nudil podporo pri privajanju na življenje v državah sprejemnicah in pomagal izkoristiti 

njihov potencial. 

 

 
 Skupinska fotografija organizacije Terre des Hommes Romunija 

 

                                                        
2 Proces revizije pričujočega dokumenta je vključeval pregled projektnih dokumentov, kot so vmesna in končna 
poročila, intervjuji s ključnimi deležniki ter skupna delavnica s projektnimi partnerji. 
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Mentorstvo se je izkazalo za uspešen način za izmenjavo znanja, razvijanje 

socialnih in čustvenih veščin otrok ter spodbujanje integracije, saj je mladim 

nudilo orodja in podporo, ki jih v strukturiranem programu potrebujejo. Po svetu obstajajo 

različne oblike mentorskih programov, denimo projekt Veliki bratje, velike sestre (Big 

Brothers, Big Sisters) v ZDA; ti programi so koristni tako za mentorirance kot za mentorje. 

Otroci, ki so v državo sprejemnico prispeli pred kratkim, so se med programom MINT 

povezali z mladimi prostovoljci, ki so jim nudili podporo, nasvete ter prijateljstvo in tako 

olajšali proces integracije. 

 

Program mentorstva je zajemal dva mentorska cikla po devet mesecev. Z njim smo v 

lokalnih skupnostih držav sprejemnic podprli več kot 130 otrok priseljencev 

(vsaj 30 v vsaki državi, približno 15 na cikel). Program je vključeval individualna srečanja 

med otroki in mentorji, skupinske aktivnosti v zaprtih prostorih ter kulturne in rekreacijske 

aktivnosti na prostem. 

 

To delo je vodilo šest med seboj povezanih in vzajemno delujočih načel, ki so izhajala tako 

iz zavez projekta MINT kot tudi iz priznanih dobrih praks pri delu z ranljivimi otroki: 

 

1. Upoštevanje otrokovih pravic. 

2. Participacija otrok. 

3. Nediskriminacija. 

4. Največje koristi otroka. 

5. Spoštovanje in krepitev prednosti/močnih točk otrok. 

6. Načelo neškodovanja. 
 

1.2 Kako uporabljati ta priročnik 
 

Ta metodološki okvir je bil uporabljen za izvajanje programa med prvotnim programom 

MINT in je bil nato revidiran na podlagi praktičnih izkušenj projektnih partnerjev. 

Dokument ponuja najrazličnejše predloge za vsebine, na katere se bodo opirali prihodnji 

izvajalci, odvisno od tega, kakšni bodo cilji njihovih mentorskih programov. Pri uporabi 

dokumenta pa je pomembno, da aktivnosti prilagodimo lokalnim razmeram, pa tudi 

individualnim lastnostim otrok in mladih prostovoljcev. 

 

Temeljni cilji tega dokumenta so: 

 pripraviti načrt, s katerim organizacije oblikujejo uspešen mentorski program, 

zlasti za integracijo otrok priseljencev; 

 izpostaviti dobre prakse in ključne splošne vidike; 

 zagotoviti osnovo za razvoj nadaljnjih orodij in resursov, ki se bodo uporabljali pri 

izvajanju programa. 

 

Osrednja sporočila 

 Mentorstvo v okviru MINT poveže nedavno prispelega otroka priseljenca in 

mladega prostovoljca iz države sprejemnice, saj s tem olajša uspešno integracijo. 

 Organizacije, ki program izvajajo, morajo najprej določiti parametre programa v 

posamezni državi, tudi to, kdo bodo mentorji in mentoriranci, glede na to, kaj želijo 

doseči. 
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 Dokumentiranje in izmenjevanje znanj sta ključna elementa, zlasti če obstaja več 

projektnih partnerjev. 

 Pomembno je razumeti vlogo mentorja in kaj naj bi ta počel. Mentorji niso starši, 

poklicni učitelji ali psihologi in od njih ni mogoče pričakovati, da bodo prevzeli 

njihovo vlogo. 

 Varnost je vidik, ki ga je treba vključiti v vse faze oblikovanja in implementacije in 

ki presega zaveze na papirju. Vključuje naj otroke in mlade ter družine. 

 Za uspešen program so bistvena periodična preverjanja in mehanizmi za podporo 

mentorjem. 

 Intersekcijski vidiki programa, pomembni v vseh fazah oblikovanja in 

implementacije, so kulturna občutljivost, upoštevanje enakosti spolov in 

sodelovanje. 

 

Ta dokument je razdeljen na štiri glavna poglavja:  

1. Uvod: vpogled v prvotni projekt in uvod v koncept mentorstva. 

2. Oblikovanje programa: to poglavje vsebuje smernice in dobre prakse, ki jih je 

treba upoštevati že na začetku, da lahko oblikujemo uspešen mentorski program. 

3. Mentorstvo v praksi: vključuje smernice, kako voditi mentorska srečanja, nekaj 

primerov aktivnosti in usmeritev projektnih partnerjev h koristnim virom.  

4. Intersekcijski vidiki: to poglavje zajema splošne teme, kot so omogočanje 

uspešne participacije otrok, premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir ter 

zagotavljanje enakosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupnostne prakse 

Projekt MINT je združil več organizacij, ki delujejo na področju begunstva, in je pravzaprav 

ustvaril skupnostne prakse. Koncept skupnostne prakse je bil najprej opredeljen kot 

»skupina ljudi, ki sodeluje v kolektivnem učenju na skupnem interesnem področju«.3 

Izvajalci z različnimi izkušnjami sodelujejo za doseganje skupnega cilja (v primeru 

programa MINT razvijanja uspešnega in inovativnega mentorskega pristopa za podporo 

integraciji otrok priseljencev), si izmenjujejo ideje, izkušnje, najboljše prakse in se med 

seboj podpirajo. Glavni namen članov skupnosti, ki delujejo kot učeči se 

partnerji, je izmenjava znanj. Dragoceno znanje se združuje, ustvarja se novo znanje, 

ki ga člani nato prenesejo nazaj na svoja področja. 

 

Raziskave kažejo, da imajo skupnostne prakse tri pomembne dimenzije: 

 Namen – cilji skupnosti, kot jih razumejo njeni člani. 

 Funkcija – člani sodelujejo v povezanih aktivnostih ali projektih. 

                                                        
3 Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. 

Ugotovitve iz prakse in izkušnje z izvajanjem projekta MINT so v sivih 
okvirčkih. 
 

Ukrepi in razmisleki za organizacije so v oranžnih okvirčkih. 
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 Rezultat – objavljeni in neobjavljeni viri, dogodki in razprave, ki so jih razvili ali 

pridobili člani skupnosti. 

 

Skupnostne prakse: 

 Spodbujajo izmenjavo znanja. 

 Članom mrežne platforme omogočajo izmenjavo osebnega znanja, informacij in 

izkušenj. 

 Nudijo platformo za pretvorbo znanj in raziskav v prakso. 

 Združujejo znanja in izkušnje izvajalca z dostopnimi informacijami v podporo 

praksi. 

 So odprte tako za eksplicitno (objavljeno) znanje – članke, poročila, spletne strani 

in smernice – kot tudi za tiho (osebno) znanje, pridobljeno skozi izkušnje in 

razmišljanja. 

 Prenos in razvoj najboljših praks. 

 Spodbujanje osebnega in strokovnega razvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Kaj je mentorstvo? 
 

Mentorstvo je proces, v katerem kompetenten posameznik nekomu nudi smernice, 

podporo in nasvete, da bi ga spodbudil k razvoju dodatnih kompetenc in ga opremil z več 

življenjskimi veščinami za razširitev njegovih možnosti. V programu, kot je MINT, mentorji 

ustvarjajo spodbudno okolje, v katerem izvajajo ustrezne aktivnosti, ki spodbudijo 

mentorirance k uporabi kritičnega mišljenja, razvoju lastne uspešnosti in izboljšanju 

socialnih veščin. To mentorirancem pomaga izboljšati samozavest, postavljati cilje, 

prepoznavati in razvijati potencial. Mentorstvo ni rešitev za vse težave, s katerimi 

se soočajo otroci priseljenci in njihove družine, lahko pa ob ustrezni izvedbi 

pozitivno vpliva na njihovo dobrobit. 

 

Najpomembnejši vidik uspešnega mentorstva je kontinuiran osebni odnos med mentorjem 

in mentorirancem. Cilj mentorskega programa MINT je bil povečati uspešnost tega 

osebnega odnosa, in sicer s podporo aktivnostim in priložnostim, da otroci priseljenci 

socialne veščine razvijajo v skupinskih aktivnostih, ki spodbujajo nadaljnjo socialno 

integracijo, obenem pa premoščajo vrzeli v izobrazbi. 

 

Oglasi, s katerimi iščemo mentorje, včasih vključujejo takšne slogane: »Spremeni življenje, 

bodi mentor« ali »Če vidiš nekoga brez nasmeha ... mu podari svojega«. Čeprav so ti 

slogani dobronamerni, lahko ustvarijo napačno podobo mentorske vloge. Odpravljanje 

napačnih predstav je ključnega pomena, da prostovoljci razumejo parametre mentorskega 

odnosa in oblikujejo realistična pričakovanja glede svoje vloge. 

 

Ugotovitev iz prakse: Program MINT je ustvaril skupnostne prakse, kjer so si 

projektni partnerji izmenjevali znanja skozi faze oblikovanja, izvajanja in 

evalvacije. Na mesečnih sestankih so si izmenjali izkušnje z izvajanjem, pa tudi 

izzive, ki so jih opisali v vmesni fazi projekta. 
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Mentor je nekdo, ki:4 

 je zvest prijatelj in svetovalec. 

 je posrednik, vodnik, tutor in vzornik. 

 mu lahko zaupamo skrb in izobraževanje druge osebe. 

 ima znanje ali strokovnost za spodbujanje interesov in življenjskih veščin druge 

osebe. 

 je pripravljen dajati to, kar ve, brez pričakovanja povračila ali plačila. 

 se zaveda, da je mentorstvo zanesljivo in prostovoljno nudenje lastnega časa za 

usmerjanje in podpiranje druge osebe. 

 se zaveda, da mentorstvo razvija specifične osebne veščine in zaposljivost. 

 je odprt za razvijanje kreativnega reševanja problemov, sprejemanja odločitev in 

samozavesti mentoriranca s pomočjo novih priložnosti. 

 zmore vzpostaviti močno vez z mentorirancem in jo nato uporabiti kot katalizator 

za pozitivne spremembe in rast. 

 

Mentor ni: 

 starš – vloge starša ne more prevzeti nihče, ne glede na to, kako težko zna biti 

družinsko življenje za otroka. Ker prostovoljec ni starš, lahko vzpostavi do mladih 

drugačen odnos. 

 vseveden – samo otroci priseljenci vedo, kako je zbuditi se vsak dan v svojem 

domu, hoditi v šolo, sprehajati se po soseščini ali se spoprijemati z realnostmi 

vsakdanjega življenja. Mentor, ki pride z držo »vse vem najbolje«, tvega, da bo 

izgubil zaupanje mentoriranca oziroma podal neučinkovit nasvet. 

 tutor / učitelj – mentor lahko zagotavlja pomoč, a le, če in ko mentoriranec to želi. 

 skrbnik – mentorji imajo pomembno vlogo v otrokovem življenju, niso pa vir 

finančne podpore. Mentorji naj se ne čutijo dolžni nuditi denarno pomoč ali 

posredovati v družinskih situacijah. Če jih mentoriranec za to zaprosi, lahko 

pomagajo najti druge vire, kajti dajanje neposredne finančne pomoči lahko ogrozi 

odnos. 

 rešitelj – igranje drže rešitelja ustvarja neravnovesje moči in neprimerno 

preusmerja odnos na cilje reševanja, povečanja premoženja oziroma izboljšanja. 

Otrokovi socialni in izobraževalni cilji v idealnem primeru izhajajo iz raziskovanja; 

pozitiven mentorski odnos lahko otroka spodbudi, da gre na univerzo ali si določi 

produktiven poklicni cilj. Komu drugemu pa je v tolažbo že zavest, da v njegovem 

življenju obstaja zanesljiva oseba, ki ga podpira. 

 

Pristopi k mentorstvu 

Ameriška študija, ki je sledila evalvaciji programa Big Brothers, Big Sisters, je skušala 

prepoznati dejavnike, ki so prispevali k oblikovanju, trajanju ali koncu mentorskih 

odnosov. Skušala je določiti značilnosti, povezane s pozitivnim razvojem odnosov in 

predčasnim končanjem odnosov. Pregledanih je bilo 82 parov z osmih različnih lokacij 

programa Big Brothers, Big Sisters. Študija je odkrila dva različna pristopa k mentorstvu, 

opredeljena kot razvojni in preskriptivni pristop.5 

                                                        
4 Oba seznama sta prirejena po: Ace Africa in Child to Child, »Training Manual – Child Welfare Mentors«, 
2012. 
5 Iz: Building Relationships with Youth in Program Settings: A Study of Big Brothers/Big Sisters avtoric 

Kristine V. Morrow in Melanie B. Styles, maj 1995. 
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Razvojni pristop: Brezpogojni prijatelj 

 Začetni trud je bil usmerjen v vzpostavljanje močnih odnosov z mentoriranci. 

 Prizadevali so si predvsem za vzpostavljanje zaupanja. 

 Ko je bil odnos vzpostavljen in so bili mentoriranci odzivni, so mentorji prešli na 

druge cilje. 

 Vključitev mentoriranca v proces odločanja. 

 Mentorji so bili fleksibilni. 

 Mentorji so bili zadovoljni tako s procesom kot z odnosom. 

 Mentoriranci so se počutili podprte, želeli so dolgoročno nadaljevati odnos, čutili 

so, da se lahko z mentorji pogovarjajo o čemerkoli. 

 

Preskriptivni pristop: »Reševalec«, »Rešitelj« ali »Reformator« 

 Začetni trud je temeljil na rezultatih. 

 Čas je bil namenjen predvsem postavljanju ciljev in prizadevanjem za doseganje teh 

ciljev. 

 Mentorji so svoje cilje oziroma agendo zastavili kot prioriteto. 

 Mentorji niso bili pripravljeni spremeniti svoje agende ali pričakovanj glede 

odnosa. 

 Nerealistična pričakovanja. 

 Mentorji so poskušali »spreminjati« mentorirance. 

 Od mentorirancev so pričakovali enako odgovornost. 

 Tako mentorji kot mentoriranci so v odnosu čutili frustracije. 

 

Razvojni pristop je bil torej sprejet kot metoda, ki vodi k bogatejšim mentorskim odnosom 

in boljšim rezultatom tako za mentoriranca kot mentorja. 

 

Raziskave o uspešnih mentorskih praksah so opozorile na nekatera ključna področja, ki so 

bistvenega pomena za razvoj zdravih odnosov med mentorji in mentoriranci:6 

 

1. Odnos je intervencija. 

Mentorji, ki si vzamejo čas za razvijanje zaupanja in spoznavanje mentorirancev, so 

sposobni ustvariti ljubeče okolje za pozitivne korake k osebni rasti mentorirancev. 

Uspešni mentorji se osredotočijo na vzpostavljanje odnosa in ne na rezultate. 

 

2. Prevzemite odgovornost za odnos. 

Vzdrževati odnos je lahko samo po sebi izziv. Vzdrževati odnos v umetno 

ustvarjenem okolju, s posameznikom, ki je deležen številnih sprememb in notranjih 

pretresov, pa je lahko še teže. Uspešni mentorji morajo biti dosledni, vztrajni in 

zanesljivi. Sposobni morajo biti izpolnjevati to, k čemur so se zavezali, tudi ko se 

stvari zapletejo in postanejo težavne. 

 

3. Čim dlje traja odnos, večji so učinki. 

Za razvoj zaupanja in medsebojnega poznanstva ter vzpostavitev močne vezi sta 

potrebna čas in potrpljenje. Čim dlje traja odnos, večja je verjetnost, da bo pozitivno 

vplival na življenje mentorirancev, saj gre za proces, ki ga ni mogoče »pospešiti«. 

                                                        
6 Mentoring Adolescents: What Have We Learned?, Cynthia L. Sipe, 1998. 
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Koristi mentorstva 

Koristi mentorstva niso enostranske; tako mentorji kot mentoriranci lahko iz izkušnje 

veliko pridobijo. 

 

Koristi za mentorje: 

 osebno / poklicno zadovoljstvo 

 priznanje vrstnikov in širše skupnosti 

 izboljšanje medosebnih veščin 

 boljše razumevanje družbenih problemov na splošno, zlasti pa težav otrok 

 večja empatija 

 pridobivanje znanja o drugih kulturah in običajih 

 

Koristi za mentorje v končnem poročilu projekta MINT: 

 

»Mentorji se počutijo bolj samozavestne pri razlaganju stvari (skupinski projekt, domače 

naloge), bolje razumejo kulturno raznolikost migrantov in beguncev, bolje se počutijo pri 

spoznavanju novih prijateljev, bolj so prepričani v odločitve, ki jih sprejemajo, ko 

pomagajo prijateljem, manjkrat se izogibajo stresnim situacijam in so nekoliko bolj 

sproščeni, ko komunicirajo z ljudmi iz različnih kulturnih okolij«. 

 

   

Prednosti za mentorirance: 

● boljše izkušnje z integracijo zaradi poznavanja jezika, kulture in običajev držav 

sprejemnic 

● boljša samopodoba in višja samozavest 

● pripravljenost na večje odgovornosti 

● priložnosti za zabavo in uživanje v družabnih aktivnostih, s čimer se izboljša 

socialno in čustveno počutje 

● razvijanje samozavesti mladih v skupnosti 

● pridobivanje novih znanj, veščin in stališč 

 

Koristi za mentorirance kot rezultat sodelovanja v projektu MINT: 

 

Boljša interakcija z drugimi otroki in sposobnost sklepanja prijateljstev, višja 

samozavest, boljši šolski uspeh in boljše obvladovanje lokalnega jezika. Naštete koristi so 

med seboj pozitivno korelirane, saj je večja samozavest povezana z boljšim učenjem, pa 

tudi z boljšim znanjem jezika. 

 

»Je bolj odprta in postaja vse bolj samozavestna. Želim, da postane prepričana v svoje 

znanje, da 'pove naglas, napiše, se zbere, si vzame čas in ne odneha takoj'. Mislim, da 

se je zelo hitro odrekla temu, da govori, 'tega ne znam, ne zmorem, v tem sem slaba', o 

sebi je sprva govorila negativno. […] Zato jo spodbujam, da je zmožna, če si le vzame 

čas in se zbere. Potem je tako zelo ponosna nase in samozavestna«. 

mentorica, Slovenija 
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»Vidi se, da otroci raje hodijo v šolo kot prej, da imajo pozitivno energijo, se počutijo 

dobro. Če potrebujejo pomoč pri učenju, nastopijo s pozitivno energijo in rečejo: 'Dobro, 

zdaj je čas za učenje'«. 

starš, Slovenija 
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2. Oblikovanje programa 
 

Ali bo program uspešen, ali bo dosegel svoje cilje, je v veliki meri odvisno od 

tega, kako trdno je zasnovan. To poglavje predstavlja nekaj dejavnikov, s 

katerimi organizacije zagotovijo, da je njihov mentorski program ustrezen, 

zabaven in varen za udeležence. Vključuje smernice za varnost, določitev 

parametrov, pridobivanje in povezovanje udeležencev ter načrtovanje 

uspešnega usposabljanja. 

 

2.1 Varnost 
 

Varnost je področje, ki prežema vse faze oblikovanja in izvajanja programa. Zlasti v 

programu, ki vključuje ranljive otroke, je potrebno poskrbeti za prepoznavanje morebitnih 

tveganj za varnost in od začetka razvijati strategije za zmanjšanje tveganj. 

 

Čeprav se pričakuje, da bodo organizacije imele vzpostavljene stroge politike varnosti, je 

proces zagotavljanja varnosti udeležencev mnogo več kot le formalni postopek. Poleg 

smernic na papirju je treba določiti jasne in praktične standarde ravnanja, skupaj z 

mehanizmi za reševanje težav. Tako mentorji kot mentoriranci se morajo zavedati, 

kje so meje in h komu pristopiti v primeru težav. Oseba, zadolžena za varnost, pa 

mora vedeti, kako se s težavami spoprijeti. 

 

Ko gre za varnost, ni univerzalnega pristopa. Vsak partner projekta MINT je imel svojo 

lastno politiko, obenem pa je bil usposobljen za pristop Terre des Hommes. V praksi so 

imeli nekoliko različne pristope glede na kontekst in načine izvajanja programov, denimo 

če so se mentorji in mentoriranci srečevali individualno ali v skupinah. V vsa naslednja 

podpoglavja o oblikovanju in izvedbi programa je vpletenih nekaj najboljših praks in 

vidikov varnosti. Zavedati se moramo, da je treba vidik varnosti upoštevati za vse 

udeležence kateregakoli programa, tudi za mentorje. 

   

2.2. Določitev parametrov programa 
 

Za oblikovanje uspešnih programov mentorstva, prilagojenih okoliščinam, je pomembno, 

da parametre programa opredelimo že na začetku. V projektu MINT je to bilo narejeno že 

na uvodnem sestanku, kjer so se zbrali vsi projektni partnerji. V proces oblikovanja 

programa lahko štejemo naslednja vprašanja: 

 

 Koga želite vključiti kot mentorja? 

 Kakšna bo sestava ekipe mentorjev po starosti in spolu?7 

 Kako in kje jih boste iskali? 

 Kakšno bo njihovo etnično poreklo – ali bodo predvsem iz populacije države 

sprejemnice ali pa bodo vključeni tudi mladi iz priseljenskih skupnosti? 

                                                        
7 Drugi dejavniki so lahko invalidnost, rasa ali spolna usmerjenost. Čeprav si mora ta program prizadevati za 
čim večjo vključenost, lahko družine uveljavijo nekaj kriterijev za mentorja njihovih otrok, denimo, da so istega 
spola. Nekatere vere ali kulture morda niso strpne do homoseksualnosti; partnerske organizacije se morajo 
odločiti, ali želijo izpodbijati tovrstne predsodke ali pa bi to ustvarilo preveliko tveganje za mentorja in/ali 
mentoriranca. 
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 Kakšne mentorske veščine morajo imeti mentorji in koliko časa naj porabijo 

za program? 

 

   
 

 

 Kdo so mentoriranci? 

 Kakšne so lastnosti nedavno prispelih otrok priseljencev (denimo starost, 

spol, stopnja znanja lokalnega jezika, koliko prostega časa imajo za 

sodelovanje v programu)? 

 Ali v populaciji, ki jo obravnavate, obstajajo podskupine (denimo otroci brez 

spremstva)? 

 Ali obstajajo posebne omejitve, zaradi katerih se ne morejo pridružiti 

programu (denimo soglasje skrbnika/pravnega organa v primeru 

mladoletnih oseb)? 

 Kakšne so njihove potrebe (izobraževalne/fizične/socialne/psihosocialne)? 

 Ali se te potrebe lahko rešujejo z mentorstvom in ali nekatere (denimo 

obravnavanje travme) presegajo zmožnosti mentorjev? 

 Kakšne so prednosti, pozitivne veščine in vedenje otrok priseljencev, 

njihovih družin in skupnosti? 

 Kakšne so ovire in možnosti otrok priseljencev za vključitev v izobraževanje 

(formalno ali neformalno), lokalne rekreacijske aktivnosti in družabne 

dogodke? 

 

 Kakšno logistiko je treba upoštevati? 

 Lokacija: Kje bo potekalo mentorstvo? 

 Lokacija: Ali je lokacija varna in otrokom prijazna? 

 Lokacija: Ali je lokacija na dostopnem mestu tako za mentorje kot za 

mentorirance? 

 Čas mentorskih srečanj: Poskrbite, da bo predvideni čas za srečanja 

upošteval razpoložljivost mentorjev in mentorirancev. 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 2: Sample brainstorming on mentors from the kick off 
meeting 

 

Lastnosti mentorja, opredeljene na uvodnem sestanku. 
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 Čas mentorskih srečanj: Kako pogosta naj bodo srečanja? 

 Čas mentorskih srečanj: Trajanje mentorstva mora ustrezati starosti, 

sposobnostim in potrebam mentoriranca. Prosimo, zavedajte se, da imajo 

otroci različne sposobnosti koncentracije, kar je treba upoštevati pri 

določanju dolžine srečanj in razporejanju odmorov. Otroci, ki so doživeli 

travme, lahko imajo težave s koncentracijo. 

 Čas mentorskih srečanj: Da bo mentorstvo lahko dolgoročno, 

upoštevajte kulturne, verske ali socialne obveznosti v koledarju 

mentoriranca in mentorja, s čemer zmanjšate absentizem ali spreminjanje 

urnika. 

 Prevajanje: Ali je za lažje delo potrebno tolmačenje ali prevajanje gradiv? 

 Sredstva: Kakšna sredstva potrebujete za mentorska srečanja? Katera 

gradiva, finančna sredstva in zaposlene (denimo odrasle koordinatorje). 

 Dokumentiranje: Kdo bo dokumentiral srečanja in izkušnje 

mentorirancev? 

 Varnost: Otroci priseljenci so ranljivi kot družbena skupina in kot 

posamezniki; še posebej so ranljivi na novo prispeli otroci, ki so ločeni od 

družine ali brez spremstva. Razmislite, kakšni dodatni varnostni ukrepi so 

potrebni, da zaščitite njihovo dobrobit (to lahko obravnavate v paketu za 

usposabljanje mentorjev). 

 

 Kateri so splošni cilji (na ravni programa in ne na individualni ravni)? 

 Ali so ti v kontekstu programa različni, denimo učenje jezika, kulturna 

integracija, razvijanje socialnih mrež in socialnih veščin? 

 Kaj je potrebno za dosego teh ciljev? 

 

 Kaj so načrtovani rezultati? 

 Do kakšnih sprememb bo program privedel mentorirance oziroma 

mentorje? 

 Ali so programi namenoma oblikovani tako, da vplivajo na ekonomsko / 

socialno / državljansko participacijo sodelujočih posameznikov? 

 Kako bodo mentorji in mentoriranci skupaj prispevali k večji ozaveščenosti 

in družbeni povezanosti? 

 Razmislite, kako se bodo mentorske aktivnosti povezale z učenjem 

lokalnega jezika in seznanjanjem z lokalnimi družbeno-kulturnimi 

normami. 

 

Od katerih dejavnikov je odvisen uspeh programa? 

K uspešnemu odnosu med mentorjem in mentorirancem prispevajo mnogi dejavniki: 

 Razumevanje participacije in tega, kako vpliva na odnos mentor-mentoriranec. 

 Jasne smernice za vloge in odgovornosti obeh strani. 

 Sporazumno in vzajemno razumevanje narave in vrste podpore. 

 Zavezanost načelom in vrednotam mentorskega programa. 

 Upoštevanje znanj (in pripravljenost, da znanja gradimo) ter stališč tako mentorja 

kot mentoriranca. 

 Mentoriranec in mentor sta sposobna prepoznavati lastne meje in se o njih 

pogovarjati. 
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 Jasna in pregledna komunikacija v obe smeri. 

 

Jasna komunikacija je temelj, na katerem stojijo vsi drugi dejavniki. Odnos se 

lahko razvije šele s konstruktivnim in empatičnim dialogom, v katerem lahko obe strani 

predstavljata svoje ideje, demokratično vstopata v razprave in še naprej razvijata zaupanje.8 

 

Nujno je razumeti, da je to, kako dobro se mentor in mentoriranec ujemata, odvisno od 

trdnosti njunega odnosa. Raziskave so pokazale, da je mentorstvo uspešno, če mentoriranci 

menijo, da so oni – in ne njihova uspešnost ali dosežki – prioriteta številka ena. Šele takrat 

in samo takrat, ko se mentoriranec počuti podprtega in lahko vzpostavi trdno vez s svojim 

mentorjem, lahko pričakujemo izboljšave na področjih, kot so razvoj socialnih veščin, 

šolanje ali vedenje. 

 

2.3 Selekcija in pridobivanje mentorjev ter mentorirancev 
 

V prvi fazi določimo, kdo bodo mentorji in mentoriranci. 

 

1. Razumevanje potreb. Ključno je poglobljeno razumevanje, kaj otroke v državah 

sprejemnicah ovira pri socialni vključenosti in kaj jim pri tem pomaga. To ne bi 

smelo vzeti preveč časa, v mentorski proces lahko vključimo hitro zbiranje 

informacij, kar omogoči, da so aktivnosti privlačne, učinkovite in usmerjene k 

projektnim ciljem. Uporabimo lahko preproste aktivnosti, kot so razprave v 

fokusnih skupinah, študije primerov, intervjuje s ključnimi informatorji, 

strukturirane/polstrukturirane vprašalnike ali spremljanje pogovorov. 

2. Uporaba informacij. Razmislite o tem, da bi iz zbranih informacij oblikovali 

model mostu, ki uporablja podatke za pomoč pri pridobivanju, usposabljanju 

mentorjev in izbiri aktivnosti. Model mostu je vizualno orodje za razjasnitev ovir, 

ciljev in korakov, potrebnih za doseganje želenega rezultata. V nadaljevanju si bomo 

ogledali model mostu, objavljen v publikaciji Life Skills Toolkit (Priročnik za 

življenjske spretnosti),9 ki na eni strani »reke« prikazuje škodljiva prepričanja in 

znanje, ki ga imajo otroci o HIV; na drugi strani želeni pozitivni življenjski slog, ki 

ga program želi doseči; reko, ki simbolizira vse nevarnosti, s katerimi se soočajo 

otroci; na koncu pa deske/most s koraki, potrebnimi za družbeno spremembo. 

                                                        
8 Na spletu je na voljo mnogo dobrih virov o izgradnji komunikacijskih veščin. Tu je nekaj povezav do 
aktivnosti, ki te veščine gradijo: https://nobelcoaching.com/emotional-skills/ in 
https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-communication.htm 
9 Life Skills Education Toolkit for Orphans & Vulnerable Children in India, Family Health International (FHI), 
India Country Office, v sodelovanju z National AIDS Control, Organisation (NACO), s finančno podporo United 
States Agency for International Development (USAID), Sonal Zaveri (2007). 

https://nobelcoaching.com/emotional-skills/
https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-communication.htm
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Model mostu 

 

Za namene projekta mentorstva za integracijo lahko model mostu uporabimo za to, da 

opredelimo ovire, s katerimi se pri socialnem vključevanju soočajo otroci priseljenci (sem 

spadajo tudi njihova lastna znanja, prepričanja in stališča), zaželeno vedenje za doseganje 

ciljev vključenosti, nevarnosti, s katerimi se soočajo izključeni otroci priseljenci, in – to je 

ključno – korakov/veščin/vedenj, ki jih bo naslovil mentorski program. 

 

Ko se seznanimo z informacijami o potrebah in skupinah otrok priseljencev, ki jih želimo 

vključiti v projekt, lahko odpremo razpravo o tem, ali se usmeriti na posebne družbene 

skupine mentorjev ali mentorirancev. O tem lahko govorimo na začetku procesa 

rekrutiranja ali pa šele takrat, ko so mentorji prostovoljci in otroci priseljenci že izbrani, a 

opazimo, da se pojavijo vrzeli.  

 

Vključevanje nedavno prispelih otrok priseljencev 

Smiselno je, da v postopku izbire mentorirancev opravimo prehodno raziskavo, kakršna je 

prikazana spodaj (informacije v tabeli so si partnerji projekta MINT izmenjali na uvodnem 

sestanku), na podlagi katere bodo vključeni otroci priseljenci: 

 

 Slovenija Romunija Češka 

republika 

Poljska 

Starost 10-18 10-15 10-18 8-15 

Država izvora Sirija, Irak, 

Afganistan, 

Eritreja, 

Kosovo, 

Sirija, Iran, 

Irak 

Ukrajina, 

Rusija, 

Afganistan, 

Sirija, Angola, 

Ukrajina, 

Čečenija, 

Tadžikistan 



18 
 

Albanija, 

Bosna in 

Hercegovina 

Irak 

(vključuje 

mladoletne 

osebe brez 

spremstva) 

Pravni status begunci, 

prosilci za 

azil, drugi 

priseljenci 

begunci in 

drugi 

priseljenci 

prosilci za 

azil, begunci, 

drugi 

priseljenci 

prosilci za 

azil, begunci, 

drugi 

priseljenci 

Socialnoekonomski 

položaj 

nizek / 

srednji 

nizek / 

srednji 

nizek / srednji nizek 

Prihod v državo 

sprejemnico 

v zadnjih 5 

letih (v 

posebnih 

okoliščinah so 

lahko 

vključeni tudi 

tisti, ki v 

državi 

prebivajo dalj 

časa) 

v zadnjih 5 

letih (v 

posebnih 

okoliščinah 

so lahko 

vključeni 

tudi tisti, ki v 

državi 

prebivajo 

dalj časa) 

v zadnjih 5 

letih (v 

posebnih 

okoliščinah so 

lahko 

vključeni tudi 

tisti, ki v 

državi 

prebivajo dalj 

časa) 

v zadnjih 5 

letih (v 

posebnih 

okoliščinah 

so lahko 

vključeni tudi 

tisti, ki v 

državi 

prebivajo dalj 

časa) 

Kje boste našli 

mentorirance? 

obstoječi 

uporabniki, 

šole, 

napotitve iz 

drugih NVO, 

azilni dom 

šole, druge 

NVO, 

begunski 

centri, 

skupine 

WhatsApp 

obstoječi 

uporabniki, 

namestitveni 

centri za 

otroke brez 

spremstva, 

napotitve iz 

drugih NVO, 

predstavniki 

skupnosti 

obstoječi 

uporabniki, 

ustne 

informacije, 

šole 

 

 

Pridobivanje mentorjev 

Podobno tabelo lahko sestavimo tudi za mentorje, s poudarkom na želenih lastnostih in 

sposobnostih. Možna vprašanja so: 

● Koliko so stari? 

● Katerega spola so? 

● Kakšno je njihovo kulturno okolje? 

● Kakšne izkušnje in sposobnosti morajo imeti mentorji? 

● Ali so že kdaj opravljali prostovoljsko delo (z begunci)? 

● Ali so že kdaj delali z otroki? 

● Ali potrebujete mentorje, ki govorijo jezik, podoben jeziku mentorirancev? 

 

 

 

 
Ugotovitev iz prakse: Partnerji projekta MINT so mentorje iskali prek 
družbenih medijev in oglasov na univerzitetnih platformah. Glede na izhodišča 
projekta MINT sta bila med zaželenimi lastnostmi mentorjev sprejemanje 
kulturne raznolikosti in želja pomagati drugim. Ti lastnosti sta povečevali 
verjetnost, da se bodo prijavili na projekt. 
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Če najprej izberemo otroke priseljence, bi jih bilo smiselno vključiti v selekcijo mentorjev, 

če to dopušča čas. S tem bi spodbudili participacijo otrok v programu. Poleg tega družine 

mentorirancev morda želijo dodati posebne kriterije za mentorje. Čeprav je nekatere 

kriterije treba upoštevati (denimo upoštevanje spola udeležencev, ki so v paru), pa je 

bistvenega pomena, da želje družin lahko pomagajo v procesu odločanja, ne 

morejo pa ga določati. Prednost mentorskega procesa podpore pri integraciji je delo z 

ljudmi iz različnih okolij in izkušenj, da bi se lahko učili drug od drugega. Spodbujanje etike 

medkulturnega razumevanja in poudarjanje vrednot raznolikosti sta ključnega pomena za 

razvoj socialne kohezije (več informacij o različnih pristopih glede povezovanja mentorjev 

in mentorirancev lahko najdemo v podpoglavju 2.5). 

 

Ker je cilj programa spodbujanje integracije, je treba upoštevati etnično ozadje mentorjev. 

Mentoriranci se morda res laže povežejo z mentorji s podobnim ozadjem in se nanje bolje 

odzivajo, hkrati pa to omejuje njihov stik s skupnostjo sprejemnico. 

 

Strategije pridobivanja mentorjev 

● Povežite se z lokalnimi organizacijami, ki delajo z begunci, otroki ali na področju 

izobraževanja, ter povabite mlade prostovoljce, ki morda že imajo izkušnje z delom 

s ciljno populacijo mentorskega projekta. 

● Mentorje iščite na univerzah, saj nekatere morda že načrtujejo spodbujanje 

študentov k prostovoljstvu. 

● Gostite sestanke lokalne skupnosti, predstavite cilje projekta in ocenite, ali so v njej 

posamezniki, zainteresirani za sodelovanje v programu. 

● Uporabljajte platforme, do katerih mladi v skupnosti zlahka dostopajo. Te so lahko 

na spletu (denimo družbeni mediji ali forumi prostovoljcev) ali drugje (oglašujte 

denimo v lokalni cerkvi ali supermarketu). 

● Ne podcenjujte moči »ustnih informacij«. Če imajo mentorji, vključeni v projekt, 

občutek, da so cenjeni, bodo svoje izkušnje delili z vrstniki. 

● Pri širjenju informacij o programu in potrebah po prostovoljcih se povežite z ljudmi, 

ki so v skupnosti pomembni, ali z lastniki lokalnih podjetij. 

 

Primer opisa del in nalog za mentorje je vključen v Dodatek 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Ugotovitev iz prakse: Laže je bilo vključiti ženske kot moške mentorje. Ker so 

bili nekateri moški mentoriranci v letih, ko jim je bilo laže sodelovati z moškim 

mentorjem, je to včasih pomenilo zadrego. Zato je pomembno razmisliti o 

uravnoteženosti spolov in temu prilagoditi strategije rekrutiranja. 

 

»Zelo sem vesel, da imam priložnost delati z nekom iz 

povsem drugačnega kulturnega okolja. Zame je to zelo 

bogata izkušnja«. 

mentor, Poljska 
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Varnost in prostovoljno soglasje 

Da bi zagotovili etičen in varen mentorski proces, je potrebno prostovoljno soglasje za 

sodelovanje tako mentorja kot mentoriranca. Prostovoljno soglasje je več kot le podpis 

obrazca. Prej se moramo z udeleženci odkrito pogovoriti, jim dati možnost in spodbudo, da 

postavijo dodatna vprašanja ali pa sodelovanje zavrnejo. Pogovor lahko vključuje: razlago 

projekta, uporabo medijev za prikazovanje slik ali citatov, koristi in možne izzive 

(obvladovanje pričakovanj) ter zagotovilo, da se lahko kadarkoli umaknejo iz aktivnosti, če 

si premislijo. Prav tako je pomembno zagotoviti, da prostovoljno soglasje podajo tudi starši 

in skrbniki mentoriranca (vzorce obrazcev za soglasje in sporazume najdete v Dodatku 3). 

 

Organizacije morajo vselej upoštevati svoja pravila za zagotavljanje varnosti in 

pridobivanje prostovoljcev, dobro je, da imajo na voljo tudi Kodeks ravnanja,10 ki se ga 

morajo udeleženci držati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Glej Kodeks ravnanja organizacije Terre des Hommes: 
https://www.tdh.ch/sites/default/files/201806_globcodeconduct_v2_en.pdf 
in Protokol za zaščito otrok Slovenske filantropije: https://www.filantropija.org/wp-
content/uploads/2020/03/Protokol-za-za%C5%A1%C4%8Dito-otrok-2020.pdf 
 

Ugotovitev iz prakse: Partnerji projekta MINT so poskrbeli, da so starši v večini 
primerov aktivno sodelovali v procesu vključevanja mentorirancev. Zaradi 
pogovorov z družino so starši lahko pomagali otroku pri razumevanju programa 
(s predlaganimi rezultati, omejitvami ter odgovornostmi in mejami udeležencev 
vred). Ker smo že na začetku vzpostavili močne odnose z družinami, so starši bolje 
sprejeli sodelovanje otrok v aktivnostih.   
 

»Moja mentoriranka mi je povedala, da ji starši 
dovolijo, da gre z mano kamorkoli. A mislim, da je to 
zato, ker zaupajo (Slovenski) filantropiji. Če je z 
njihovim otrokom nekdo iz Filantropije, je vse v redu«. 
 

mentorica, Slovenija 

https://www.tdh.ch/sites/default/files/201806_globcodeconduct_v2_en.pdf
https://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-za-za%C5%A1%C4%8Dito-otrok-2020.pdf
https://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-za-za%C5%A1%C4%8Dito-otrok-2020.pdf
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2.4 Dnevi usposabljanja mentorjev 
 

 

Slovenska filantropija je ugotovila, da so usposabljanja v obliki delovnih srečanj v zunanjem okolju pomagala 

graditi vezi in navdihniti mentorje. 

Vzpostavitev ustreznega odnosa med mentorji in mentoriranci že na samem začetku je eden 

od odločilnih momentov za celotni mentorski program. Zaupanje se vzpostavi že ob prvem 

srečanju mentorja in mentoriranca in če mentor ni opremljen s pravimi orodji in se 

aktivnosti ne loti na primeren način, ne bo dosegel pozitivnega in uspešnega odnosa z 

mentorirancem. 

 

Projekt MINT je pokazal, kako pomembno si je vzeti čas za kvalitetno usposabljanje 

mentorjev. Projektni partnerji so poročali, da je usposabljanje: 

 okrepilo angažiranost mentorjev v programu, saj so se počutili bolj povezane s cilji 

projekta in kolegi mentorji; 

 izboljšalo njihovo razumevanje in veščine dela z otroki, zlasti s tistimi z 

migracijskim ozadjem; 

 opogumilo mentorje, da oblikujejo lastne mentorske aktivnosti in povečajo svojo 

uspešnost; 

 opremilo mentorje z orodji za obvladovanje morebitnih izzivov in jih opogumilo, da 

sami poiščejo rešitve. 

 

 

Mentorjem je treba zagotoviti tudi ustrezna navodila / priročnike s koristnimi 

informacijami o tem, kako negovati odnos med mentorjem in mentorirancem. V 

projektu MINT je bil ta dokument uporabljen za razvoj smernic za prostovoljce v 

lokalnih jezikih, ki so ponudili praktične in relevantne smernice. 
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Organizacije se spodbuja, naj s svojim strokovnim znanjem določijo program 

usposabljanja, tako kot so to storili partnerji MINT. Nekateri partnerji, denimo Terre des 

Hommes Romunija in Slovenska filantropija, so sami že imeli specifično znanje o 

migracijah, pri Ocalenie so na simulacijo prvega srečanja med mentorjem in 

mentorirancem pripeljali psihoterapevta, pri OPU pa so imeli zunanje predavatelje, ki so 

govorili o poučevanju češčine kot drugega jezika. Nekatere predlagane teme, ki jih je treba 

obravnavati med dnevi usposabljanja, so: 

 pregled otrokovih pravic, podprt z načeli nediskriminacije in največjih koristi 

otroka, s poudarkom, da je treba vsem otrokom zagotoviti dostop do pravic; 

 migracijsko ozadje – vpogled v realnosti na novo prispelih otrok priseljencev, njihov 

pravni status, izzive, s katerimi so se soočali v državi izvora in se soočajo v državi 

sprejemnici; 

 kulturna občutljivost (prilagojeno glede na državo izvora otrok, za katere se 

pričakuje, da se bodo pridružili programu); 

 pristop, ki temelji na tem, kakšni so otroci in katere so njihove močne točke; 

 kako podpreti mentoriranca pri oblikovanju načrta mentorskega procesa (pri 

prepoznavanju izzivov, ciljev in rešitev); 

 kaj naredi dobrega mentorja? (glej v spodnji tabeli); 

 aktivno poslušanje in pravila uspešne komunikacije; 

 etična načela mentorstva (glej v spodnji tabeli); 

 spodbujanje participacije; 

 kako vzpostaviti mentorski dogovor, da bo smiseln in participativen, ter hkrati 

postaviti meje za mentorja in mentoriranca; 

 varnost in pomen zaupnosti; kaj storiti, ko se pojavijo resne težave, denimo zloraba, 

in na koga se obrniti; 

 vodenje posameznih srečanj (načrtovanje aktivnosti, urnik, načini komunikacije, 

reševanje morebitnih težav); 

 kako prepoznati znake travme; orodja za podporo otrokom, ki so doživeli travmo.  

 

Primer programa usposabljanja 

Dan usposabljanja Tema Primeri aktivnosti11 

1. dan 

zjutraj 

uvod in igre, s katerimi 

prebijemo led 

 

osrednji cilji programa 

 

razumevanje otrokovih 

pravic in participacije otrok 

 

 

 

 

Uvodna aktivnost: napačne 

identitete / dvojno kolo 

 

 

Če je mogoče, predstavite 

otrokove pravice s pomočjo 

videa v lokalnem jeziku (UNICEF 

in ministrstva za izobraževanje jih 

pogosto objavljajo na kanalu 

YouTube). Ta video lahko 

                                                        
11 Podrobnosti o primerih aktivnosti lahko najdemo v: Life Skills Education Toolkit for Orphans & Vulnerable 
Children in India, Family Health International (FHI), India Country Office, v sodelovanju z National AIDS 
Control, Organisation (NACO), s finančno podporo United States Agency for International Development 
(USAID), Sonal Zaveri (2007). 
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realnost migracij 

 

spodbudi razpravo o otrokovih 

pravicah. 

 

Za razlago konteksta in pravnih 

izzivov v državi lahko povabite 

zunanjega strokovnjaka. 

1. dan 

popoldne 

Kdo je dober mentor? 

- graditi na lastnostih 

in prednostih 

- pravila uspešne 

komunikacije 

- spodbujanje 

participacije otroka 

 

 

Kdo so mentoriranci? 

- izzivi, s katerimi se 

soočajo na novo 

prispeli otroci 

- kako se postaviti v 

njihovo kožo 

 

Pretresanje idej na 

predstavitveni tabli: dober mentor 

proti slabemu mentorju 

Komunikacijska aktivnost: 

pasivna, agresivna, asertivna 

 

 

 

 

Simulacijske aktivnosti: 

»Pustiti vse za seboj« ali »Izkušnja 

z uradi za priseljence« 

2. dan 

zjutraj 

Kako biti vključevalen? 

- kulturne 

ovire/spodbude 

- jezikovne 

ovire/spodbude 

- spolne 

ovire/spodbude 

 

odpravljanje težav 

strukture za odpravljanje 

težav 

 

 

 

 

 

varnost in zaupnost 

Izmenjava kulturnih 

aktivnosti 

 

skupinsko delo: izdelava modela 

mostu 

 

 

 

Odpravljanje težav: trije koraki 

v odločanju 

vprašalnik Thomasa Kilmanna za 

obvladovanje konfliktov12 

 

 

aktivnost dober dotik / slab dotik 

pretresanje idej  o zaupnosti in 

varnosti 

 

razvoj mreže za podporo 

mentorjev 

2. dan 

popoldne 

spremljanje napredka in 

samoocenjevanje 

 

izvedba primerov aktivnosti 

Graf T in ocena H 

 

 

                                                        
12 Več informacij: https://psycho-tests.com/test/conflict-mode 

https://psycho-tests.com/test/conflict-mode
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Orodje Gibanje, igre in šport 

(ChildHub) 

 

V zadnjem pregledu dokumenta je bila izvedena participativna delavnica, na kateri so 

partnerji podali povratne informacije o določenih temah, tudi o usposabljanju. Iz te 

aktivnosti so nastale ideje, predstavljene v diagramu. Dodatne informacije o določenih 

tematskih področjih, tudi o orientaciji po kulturi in jeziku, najdete v tem dokumentu, 

povezave do virov, denimo o metodologiji Gibanje, igre in šport, pa v Dodatku 2.  

 

 

 
Zbrane ideje projektnih partnerjev. Organizacije, ki aktivnosti izvajajo, lahko dodajo tudi druge igre za 
prebijanje ledu, aktivnosti za oblikovanje timskega duha oziroma druge vsebine. 

Ena od možnih aktivnosti po usposabljanju je lahko, da mentorji naredijo »domačo 

nalogo«, pred srečanjem izvedejo raziskavo o kulturi in ozadju mentorirancev, da jim lahko 

nato za lažje vključevanje ponudijo kulturno občutljiv in vključujoč program. 

 

Etična načela mentorstva  

Dobro mentorstvo ima močno etično komponento, ki jo mentorji lahko gradijo z 

upoštevanjem naslednjih dejavnikov: 

● Zaupnost: Vprašanje zaupnosti je lahko za mentorje izziv, zlasti če se razkrije, da 

se mentoriranec zapleta v nevarno in tvegano obnašanje, nezakonite aktivnosti ali 

je žrtev zlorabe. Poskrbite, da bo mentorski dogovor jasen glede 

opredelitve zaupnosti, pa tudi glede tega, da je včasih treba sprejeti 

ukrepe za varnost mentoriranca in drugih. Če mora mentor razkriti resno 

težavo odrasli osebi, ki ji zaupa, naj najprej mentorirancu pojasni, zakaj mora to 

storiti in da je kljub temu še vedno vreden zaupanja. 
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● Razvijanje veščine poslušanja: Za mentorja je dobro, da je pozoren na to, kaj 

se sam nauči in na svoj razvoj. Razvijanje veščine aktivnega poslušanja je ključnega 

pomena, cilj pa je, da mentoriranec občuti, da ima ob sebi odraslo osebo, ki ji lahko 

zaupa in s katero se lahko pogovarja o kakršnihkoli težkih temah. 

● Zagotavljanje enakosti: Zaradi starostne razlike med mentorji in mentoriranci, 

pa tudi zaradi dejstva, da mentorji bolje poznajo državo sprejemnico, lahko pride 

do neravnovesja moči. Mentorji se morajo teh neenakosti zavedati, najti 

načine, kako jih premostiti, in mentorirancem zagotoviti, da so 

enakovredni. Biti morajo pazljivi, da mentorirancem ne vsiljujejo lastnih 

prepričanj, sprejeti morajo, da bodo imeli mentoriranci drugačne izkušnje, ki so 

njihova prepričanja oblikovale na drugačen način. Ustrezno usposabljanje o 

pristranskostih in predsodkih lahko mentorjem pomaga, da se prebijejo tudi skozi 

svoje lastne omejitve. 

● Fizične meje: Ker mentor ni strokovnjak, ampak bolj vodnik/prijatelj/vzornik, je 

pri vprašanju primernih meja nekoliko več manevrskega prostora. Držanje za roko 

mlajšega mentoriranca med prečkanjem ceste med eno od aktivnosti na prostem ali 

»dajanje petke« je lahko sprejemljivo. Mora pa biti jasno, da se tudi pri tovrstnih 

nedolžnih dotikih ne počutijo vsi dobro (še posebej pri paru mentorja in 

mentoriranca različnih spolov) in da se lahko tako mentorji kot mentoriranci 

pogovorijo z zaposlenimi na projektu, če jim je neprijetno. Vedno je bolje biti 

nekoliko previdnejši; obstaja mnogo načinov, kako pokazati podporo, ki ne 

vključujejo fizičnega stika. 

 

Projektni partnerji morajo določiti smernice glede (fizičnih) meja in jih jasno 

sporočiti mentorjem. Izrecno je treba poudariti, da bodo morebitne kršitve 

prijavljene pristojnim organom. Tudi mentoriranci se morajo teh smernic zavedati 

(po možnosti pripravimo otrokom prijazne različice), vedeti pa morajo tudi, na koga 

se lahko obrnejo. 

 

Kako postati dober mentor 

Med procesom rekrutiranja in usposabljanja je treba mentorje opozoriti, da bo imel 

mentorski proces vzpone in padce, še posebej na začetku in odvisno od tega, kakšne so 

pretekle izkušnje mentorirancev. Mentorji morajo skrbno negovati odnos z mentoriranci, 

pokazati jim morajo, da so delu z njimi zavezani in da jim zanje ni vseeno. Nekaj 

pomembnih smernic za mentorje: 

● Bodite iskreni, odkriti in spoštljivi do mentoriranca. 

● Dajte odnosu čas, da se razvije. 

● Prihajate pravočasno; če zamujate ali morate srečanje odpovedati, o tem obvestite 

mentoriranca. Doslednost in zanesljivost sta pri vzpostavljanju zaupnega odnosa z 

mentoriranci ključni. Če ste pravočasni in jim posvečate vso pozornost, boste 

pokazali, da ste zanesljiv mentor. Če se na srečanju ne boste pojavili, pa še brez 

pojasnila, lahko to zelo slabo vpliva na počutje mentorirancev. 

● Ko sta skupaj, posvetite mentorirancu vso pozornost. Mentorirancem ne bo prijetno 

deliti izkušenj in negotovosti, če bodo domnevali, da mentor ni v celoti predan 

programu oziroma njim. 
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● Glede svojih pričakovanj bodite dosledni in jasni. Prepričati se morate tudi, ali ima 

mentoriranec realistična pričakovanja. Nikoli ne dajajte obljub, ki jih ne morete 

izpolniti, in ne dajajte denarja ali materialnih dobrin! 

● Spodbujajte mentoriranca, naj bo odkrit 

glede svojih misli, občutkov in vrednot – a 

nikakor ne bodite vsiljivi. Bodite 

potrpežljivi, če je mentorirancu težko 

izraziti čustva. 
● Sprašujte mentoriranca za mnenje in ga 

spoštujte. Nikdar se ne norčujte iz njega ali 

njegovih stališč. 

● Izkazujte zaupnost. 

● Cenite raznolikost. Mentoriranci se lahko od vas veliko naučijo o svoji novi državi, 

pa tudi vi se lahko veliko naučite od njih. 

● Bodite pozitiven zgled s spoštovanjem zakonov in pravil. 

● Ne morete rešiti vseh težav, s katerimi se sooča mentoriranec. Če se pojavijo resne 

težave in/ali je potrebna strokovna pomoč, se pogovorite s koordinatorjem 

mentorjev. 

● Pomagajte mentorirancu pri sprejemanju odločitev in oblikovanju lastnih 

zaključkov, ne da bi mu govorili, kaj naj stori. Skupaj raziščite alternativne rešitve. 

● Spoštujte mentorirančeve meje in bodite jasni glede svojih. 

● Zabavajte se! 

Lahko se zgodi, da mora mentor predčasno prenehati s sodelovanjem v programu. Nujno 

je, da so mentorji poučeni, kakšne so njihove odgovornosti do mentorirancev, četudi 

morajo program zapustiti. 

 

 

 

     Primer simulacijske vaje organizacije Terre des Hommes Romunija: 

Pustiti vse za seboj 

 

Vsak udeleženec dobi osem listov papirja, nato pa mu naročimo, naj na vsakega napiše 

eno stvar, zaradi katere se počuti prijetno (odsvetujemo mu, da zapisuje osebe; zapisuje 

naj samo predmete, stvari in aktivnosti). 

 

»Mentorji so bili poučeni, naj 
'poslušajo, a ne sprašujejo', in 
naj spoštujejo zgodbe 
mentorirancev«. 
 
sodelavec na projektu, Poljska 

Reševanje konfliktov in težav 
 
»Šlo je bolj za podporo mentorirancem pri njihovih čustvih kot pa za dolge 
razprave«. 

sodelavec na projektu, Češka 
 

Ta izjava se je dotikala armensko-azerbajdžanskega konflikta iz leta 2020, ko se 
politična stališča med mentoriranci in mentorji niso ujemala. A namesto da bi mentorji 
vsiljevali svoja mnenja mentorirancem, so jih raje spodbujali k raziskovanju in iskanju 
zanesljivih informacij, ki bi si jih nato lahko izmenjevali. Na ta način so ohranili spoštljiv 
odnos, obenem pa priznali, da lahko obstajajo različna stališča. 
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Nato vsakega od udeležencev naprosimo, naj pozorno premisli in se nato odloči, kateri 

list bo zmečkal in vrgel stran. V parih naj na kratko razpravljajo o stvareh, ki jih imajo 

radi, pa tudi o tem, kako je bilo, ko so se eni od njih odpovedali. 

 

Po vzajemnem poslušanju zgodb naj poslušalec vzame enega od zapisov svojega tovariša, 

ga zmečka in vrže stran. Nato gresta k drugemu udeležencu in tudi njemu vzameta enega 

od njegovih zapisov, ne da bi izbirala. 

 

Nato moderator vzame udeležencem različno število listov. Pri nekaterih ne vzame 

nobenega, pri drugih jih vzame več, pri tretjih pa vse. 

 

Udeleženci preberejo, kar jim je ostalo. 

 

Razmišljanja: 

 

Kako je bilo odreči se udobju in lepim stvarem? Kakšen je občutek, ko jih izgubiš? Kaj, če 

bi jih vzele osebe, za katere ste mislili, da so vaši prijatelji in vedo, kaj imate in kaj vam je 

všeč? Kako je bilo, ko vam jih je vzel neznanec, ki ni vedel ali mu ni bilo mar, da vam je 

vzel nekaj dragocenega? Kaj je huje? 

 

2.5 Povezovanje mentorjev in mentorirancev 

 
Obstajajo različni načini za povezovanje mladih prostovoljcev z nedavno prispelimi otroki 

priseljenci. Projektni partnerji morajo ugotoviti, katera metoda povezovanja mentorjev in 

mentorirancev je najprimernejša za njihov specifični kontekst. 

 

Priporočljivo je, da se koordinatorji na začetku programa sestanejo tako z mentorji kot 

mentoriranci, da ugotovijo potrebe mentorirancev (ali gre zgolj za integracijo in 

izobraževanje ali pa obstaja tudi psihosocialni element) in ocenijo sposobnosti 

mentorjev (ali se lahko ukvarjajo z otroki, ki so doživeli travmo ali imajo vedenjske 

težave?). Koordinatorji lahko nato ocenijo, ali bo povezovanje zahtevalo bolj občutljiv 

pristop. 

 

Nekaj postopkov povezovanja: 

 

1. Povezovanje po izbiri mentoriranca 

 

Mentoriranci bodo dobili podatke o mentorjih, vključenih v program, in bodo nato lahko 

izbrali svojega mentorja. 

 

Za: Mentoriranci se bodo s svojim mentorjem počutili prijetno, zato bodo bolj predani 

programu. Skupne izkušnje oziroma lastnosti jim bodo olajšale odnos in njegovo razvijanje. 

 

Proti: Potrebno bo nekaj usklajevanja, kajti nekateri mentorji so morda bolj zaželeni kot 

drugi in si jih izbere več mentorirancev. Obenem se bodo mentoriranci manj izpostavljali 
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različnim osebnostim in kontekstom, saj bodo najverjetneje izbrali nekoga, s katerim se 

bodo zlahka poistovetili. 

 

2. Povezovanje po izbiri koordinatorja 

 

Koordinator bo zbral informacije tako o mentorjih kot mentorirancih, nato pa jih bo na 

podlagi teh podatkov povezal. 

 

Za: Koordinatorji lahko poskrbijo za to, da bodo pari mentor / mentoriranec bolj raznoliki, 

zato bodo mentoriranci bolj izpostavljeni nekomu z drugačnim ozadjem. Koordinator lahko 

upošteva nekatere želje mentorirancev. V procesu povezovanja parov lahko upoštevamo 

tudi spol ali sposobnosti mentorjev. 

 

Proti: Ta postopek lahko, odvisno od velikosti skupine mentorjev in mentorirancev, naloži 

koordinatorju veliko administrativnega dela. 

 

3. Avtomatizirano povezovanje 

 

Obstajajo različne vrste programske opreme in aplikacij, ki lahko avtomatično povežejo 

mentorje in mentorirance na podlagi »ocene skladnosti«.13 

 

Za: Enostaven in jasen postopek, ki od koordinatorja mentorjev ne bo zahteval preveč 

administracije. 

 

Proti: Takšna programska oprema je lahko zelo draga. Pri tem postopku lahko umanjkajo 

prva osebna srečanja, ki bi jih koordinatorji sicer imeli z mentorji in mentoriranci in na 

katerih bi se lahko ustrezno povezali, to pa je lahko slabo za sam program. 

 

4. Naključno povezovanje 

 

Koordinatorji programa naključno povežejo mentorje in mentorirance. 

 

Za: Hiter postopek z majhnim administrativnim bremenom za koordinatorje. 

 

Proti: Mentorji in mentoriranci v parih morda ne bodo počutili dobro, saj v postopku niso 

upoštevane njihove želje in sposobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Denimo: Mentorloop, Insala ali Instaviser. Prosimo, upoštevajte, da so ti primeri izbrani na podlagi 
teoretskih raziskav in ne moremo zagotoviti, da ustrezajo vsem. 

https://mentorloop.com/
https://www.insala.com/index.asp
https://www.instaviser.com/
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Ugotovitev iz prakse: Večina partnerjev projekta MINT je uporabila hibrid med 

povezovanjem po izbiri mentoriranca in povezovanjem po izbiri koordinatorja. 

Zaposleni na projektu so med rekrutiranjem zbirali podatke o mentorirancih in 

mentorjih. Nekateri so organizirali uvodno skupinsko srečanje, na katerem so se 

mentoriranci in mentorji lahko spoznavali. Da bi omogočili uspešno povezovanje, 

so vključili preference mentorirancev, naravne interakcije in informacije, zbrane 

prek prijavnih obrazcev mentorjev ali obiskov mentorirancev na domu. 

 

Eden izmed projektnih partnerjev se je na koncu odločil, da ne bo imel mentorskih 

parov, ampak je organiziral skupinska srečanja, na katerih so bile prisotne tudi 

družine. Združevanje po parih se je nato odvijalo spontano, ob specifičnih 

aktivnostih, denimo pri igrah ali pomoči pri domačih nalogah. 
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3. Mentorstvo v praksi 
 

Po tem, ko si vzamete dovolj časa za oblikovanje mentorskega programa in 

pripravo mentorjev na njihovo vlogo, ko poskrbite, da mentoriranci dobro 

razumejo program, ko oblikujete pare, se začnejo mentorski odnosi. V tem 

poglavju boste našli smernice za izvajanje mentorskih srečanj, tako 

individualnih kot skupinskih. To vključuje postavljanje meja, koristne nasvete 

za delo z mentoriranci, ki se soočajo s posebnimi izzivi, predloge za aktivnosti 

s poudarkom na igri in smernice za digitalizacijo. 

3.1 Mentorska srečanja 

Morda bi bilo koristno organizirati prvo splošno srečanje (pozneje, med projektom pa še 

več) z vsemi mentorji in mentoriranci, da dobijo občutek pripadanja večji skupini in 

spodbudimo spoznavanje drugih mentorjev ter mentorirancev znotraj programa. To prvo 

srečanje lahko vključuje tudi družine mentorirancev, da bodo bolje spoznali program in 

osebe, s katerimi bodo njihovi otroci preživljali čas. Prvo srečanje je lahko raziskovalno, da 

se ugotovi, ali bo mentorski odnos sploh deloval. Dober začetek je pomemben in zaupanje 

je treba graditi od samega začetka. Koristno je poiskati skupne izkušnje ali lastnosti, četudi 

se zdi, da sta mentor in mentoriranec povsem različna! 

 

Dejavniki, navedeni v nadaljevanju, se lahko nanašajo tako na individualna kot skupinska 

srečanja. Nato bomo za vsako vrsto srečanj podali še natančnejša navodila.  

 

Vzpostavitev varnega prostora 

Otroci in mladi potrebujejo varne prostore, kjer se lahko združujejo, vključujejo v 

aktivnosti, povezane z različnimi potrebami in interesi, sodelujejo v procesih odločanja in 

se svobodno izražajo. Če imajo na voljo varne prostore, lahko uspešno prispevajo k razvoju, 

miru in družbeni povezanosti. Za ljudi iz marginaliziranih skupin sta psihološka in fizična 

varnost tesno povezani in ju ni enostavno ločiti. Kjerkoli boste organizirali srečanja, v 

stalnem ali najetem prostoru, vselej določite smernice in si prizadevajte, da otrokom in 

mladim, s katerimi delate, ponudite varen prostor, kjer se lahko pogovorijo, razpravljajo o 

temah, ki jih skrbijo, se sprostijo, rastejo in se razvijajo. Če naredite otrokom vizualno 

prijazen prostor, se bodo počutili bolj domače.  

»Hiška zaupanja« pri Slovenski filantropiji 
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Ko bo med usposabljanjem prišlo do vprašanj zagotavljanja varnosti, bodo morali mentorji 

poznati tako pravice kot odgovornosti, mentorirance pa bo treba tudi na tem mestu 

obravnavati kot udeležence in deležnike. Priporočljivo je, da vzpostavimo otrokom prijazno 

politiko zagotavljanja varnosti in da zaposleni z otroki opravijo participativno razpravo, da 

jih opolnomočijo k aktivni drži glede varnosti. Če se otroci ne počutijo varne ali menijo, da 

njihova mnenja in izkušnje niso spoštovani, z mentorjem ne bodo zmogli razpravljati o 

svojih mejah ali zaupno komunicirati z zaposlenimi.  

 

Obvladovanje pričakovanj in postavljanje mej 

Pomembno je, da se mentoriranci in njihove družine povsem zavedajo ciljev programa ter 

nimajo prevelikih pričakovanj. Mentorji morajo vedeti, da nikdar ne smejo biti pod 

pritiskom, da bi nudili več od mentorske podpore, ki jo dajejo med mentorskimi srečanji. 

Če mentoriranci ali njihove družine začnejo zahtevati več, denimo denar ali obiske, ki ne 

sodijo v okvir programa, morajo mentorji vedeti, kako te zahteve zavrniti. Četudi zna biti 

mentorstvo zelo dobrodejno tako za mentorje kot za mentorirance, ne bo rešilo VSEH težav 

v življenju otroka priseljenca. Mentorji in mentoriranci se morajo tega dejstva vseskozi 

zavedati. 

 

Mentorji in mentoriranci morajo imeti možnost, da določijo meje in osnovna 

pravila, tako individualno kot v paru. V nadaljevanju navajamo nekaj vprašanj, ki jih 

bodo mentorji morda želeli pretresti in si nanje odgovoriti že ob začetku programa oziroma 

med delom: 

 Kaj, če vas mentoriranec prosi za denar? 

 Kaj, če vas mentoriranec prosi za telefonsko številko, domač naslov ali naslov 

elektronske pošte? 

 Kakšen dolgoročnejši stik bi bil za vas dopusten? 

 Kaj, če vas mentoriranec prosi za dodaten sestanek, zunaj načrtovanih srečanj? 

 Ali je sprejemljivo, da od mentoriranca sprejmete prošnjo za prijateljstvo na 

družbenih omrežjih? 

 Naj s svojim mentorirancem delite osebno težavo? 

 Ali se lahko z mentorirancem srečate pri vas ali pri njem doma? 

 Vaš mentoriranec pride na mentorsko srečanje s prijateljem. Ali ga prosite, naj 

odide? 

 Imate star računalnik, ki bi ga lahko uporabljal vaš mentoriranec. Ali je v redu, če 

mu ga podarite? 

 Veste, da vaš mentoriranec ne bo praznoval božiča. Naj ga povabite na svoje 

družinsko praznovanje? 

Ugotovitev iz prakse: Slovenska filantropija je postavila »Hiško zaupanja«, 
škatlo v obliki hiše, v kateri so otroci lahko pustili sporočilo z vsebino, ki so jo 
želeli deliti s koordinatorico mentorjev. Zaposleni so otrokom razložili, kaj je 
namen »Hiške zaupanja«, otroci pa so na škatlo napisali njeno ime v svojih 
jezikih. 
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 Vaš mentoriranec izreče bežno pripombo, za katero menite, da je rasistična. Ali mu 

poveste, da se moti in da se vam pripomba zdi žaljiva?14 

 

Projektni partnerji morajo opredeliti meje svojih organizacij in mentorje ter mentorirance 

opremiti z jasnimi smernicami. Če mentorji nakažejo, da potrebujejo strožje meje, je to 

treba vselej upoštevati! 

 
Proces mentorstva 

Mentorstvo je proces, ki ga je treba uskladiti s kontekstom, v katerem se odvija, in s 

potrebami mentoriranca. Mentorji in mentoriranci morajo, s podporo koordinatorja 

mentorjev, soustvarjati vsebino srečanj. Osnovni cilj projekta MINT je bil spodbujanje 

integracije in priprava otrok priseljencev na vstop v izobraževalni proces v državi 

sprejemnici, mentorski proces pa se je moral prilagoditi potrebam in sposobnostim vsakega 

posameznega mentoriranca. 

  

Otroci priseljenci se lahko soočajo z vrsto težav in nekatere je teže rešiti od drugih. Lahko 

segajo od želje po krepitvi samozavesti za učenje jezika in želje po novih prijateljih do 

spoprijemanja s travmo. Mentorji se morajo zavedati svojih zmogljivosti in meja. Niso 

visoko usposobljeni psihologi ali učitelji, zato morajo obvladovati pričakovanja 

mentorirancev glede tega, kaj lahko dosežejo med mentorskim programom. Projektni 

partnerji morajo zagotoviti smernice o tem, kakšno podporo mentorji lahko in morajo 

nuditi in kaj je najbolj primerno za mentorirance v določeni starosti. Mentorji se morda ne 

bodo znali spopasti z dejansko travmo, ki jo doživlja otrok priseljenec, lahko pa jim 

pomagajo, da z zabavnimi aktivnostmi pozornost usmerijo drugam, ali pa mentorirancem 

pomagajo, da se ob drugih ljudeh počutijo bolj prijetno, tudi tako, da jim pozorno 

prisluhnejo. 

 

 

Koordinatorji mentorjev morajo mentorjem zagotoviti smernice o tem, kako oblikovati 

mentorski proces – v sodelovanju z mentoriranci – da ustreza individualnim potrebam 

in zmožnostim mentorirancev. 

 

Proces mentorstva lahko oblikujemo na naslednji način: 

1. Opredelite težave / skrbi 

Mentorji in mentoriranci se na prvih srečanjih pogovarjajo o svojih pričakovanjih 

in skrbeh. 

2. Opredelite cilj mentorskega procesa 

Mentor skozi pogovor pomaga mentorirancu zožiti težave / skrbi in postaviti 

kratkoročne ter dolgoročne cilje. 

3. Raziščite in preučite možnosti 

Mentor predlaga mentorirancu možnosti, kako se lotiti težav / skrbi, ki jih je ta 

opredelil. Priporočljivo je, da imajo organizacije na voljo nabor aktivnosti in ciljev, 

ki jih bodo mentorji lahko uporabili za oblikovanje mentorskega programa. 

Predloge nekaterih aktivnosti najdete v podpoglavju 3.3, dodatni viri pa so 

vključeni v Dodatek 2. 

                                                        
14 Vprašanja so prirejena po: Wonder Foundation, A Toolkit for Running a Mentoring Project for Young People. 
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4. Naredite akcijski načrt 

Ob pretresanju možnih rešitev, ki jih ponudijo mentorji, mentoriranci izberejo 

akcijski načrt za spoprijemanje s težavami, ki so jih opredelili. Mentor vodi 

mentoriranca skozi ta proces in mu svetuje o možnih rezultatih in časovnih okvirih. 

5. Izvajanje mentorskega programa 

Vloga mentorja je usmerjati in spodbujati mentoriranca skozi proces izvajanja 

načrta in aktivnosti, ki jih je ta izbral. Zelo pomembno: Aktivnosti zgolj zaradi 

zabave so prav tako pomembne in poučne kot tiste, ki so osredotočene na dejanski 

cilj! 

6. Evalvacija in ocena ciljev ter procesa 

Mentorji ocenijo, ali je akcijski načrt pripeljal do uresničitve ciljev. Če ni, se je treba 

pogovoriti in izbrati drugačen pristop, določiti nove cilje ter nov akcijski načrt. Tako 

evalvacijo je priporočljivo opraviti vsake tri mesece. 

 

Podpora mentorirancem, ki so doživeli travmo 

Mentorji se morajo zavedati vprašanj, o katerih bi mentoriranci sčasoma morda želeli 

razpravljati. Kaj naj storijo, če opazijo, da se otrok spopada s travmo? Na koga naj se 

obrnejo, če jim zaupa hude zlorabe ali družinske težave? Kako naj uravnavajo potrebo po 

zaupnosti in potrebo po varnosti? 

 

Obstaja verjetnost, da so nekateri mentoriranci iz programa mentorstva za integracijo 

preživeli ali preživljajo težke čase, zaradi pomanjkanja samozavesti pa bodo to morda 

zamolčali pred ljudmi, ki so jim pripravljeni pomagati. Mentorji se bodo morda počutili 

razočarane zaradi navideznega nezanimanja mentorirancev za program. Po drugi strani pa 

se jih mentoriranci lahko preveč oklenejo, saj pričakujejo, da jim bodo ves čas na voljo in 

jim pomagali razrešiti vse težave. V takih primerih lahko vzpostavljanje zdravega odnosa 

med mentorjem in mentorirancem traja dlje. Mentorji morajo ostati potrpežljivi in še 

naprej delati na vzpostavljanju zaupnega odnosa. 

 

Mentorji morajo biti pripravljeni na takšne situacije tako na mentorskih delavnicah kot 

med celotnim programom in ko se te težave pojavijo. Zato morajo koordinatorji mentorjev 

organizirati redna preverjanja z mentorji in spodbujati odkrito ter iskreno okolje tako med 

zaposlenimi in mentorji kot med mentorji samimi. Mentorji ne smejo nikdar imeti občutka, 

da se borijo sami. Prav tako je pomembno, da so pričakovanja in cilji tako mentorjev kot 

mentorirancev opredeljeni, da se o njih razpravlja že na začetku programa ter da mentorji 

vedo, da je zdravo in pomembno postaviti določene meje. Vedeti morajo tudi, na koga se 

lahko obrnejo, če se pojavijo večje težave. 

 

Koristni nasveti pri delu z otroki priseljenci 

1. Osredotočite se na močne točke otrok 

Vsak otrok ima svoje močne točke, spretnosti in znanja, na katerih moramo graditi. 

Otroci priseljenci so doživeli izkušnje, ki jih niti mnogi odrasli niso, zato lahko 

prispevajo edinstvena znanja in veščine. Za izgradnjo zaupanja in identitete 

mentorirancev je ključnega pomena spodbujanje učenja o družbi sprejemnici, a ob 

podpori ohranjanju domačega jezika in kulture. 

2. Razumevanje in prepoznavanje stresorjev ter posledic travme 

Begunski otroci pogosto razvijejo določeno stopnjo odpornosti pri spoprijemanju z 

izkušnjami pred potovanjem ter med in po njem. Ne smejo biti stigmatizirani: 
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zavedajte se, da imajo nekateri otroci priseljenci za seboj težke izkušnje, toda nikdar 

ne domnevajte, da jih to povsem opredeljuje. Otroci, ki so doživeli travmo, lahko 

kažejo moteče vedenje ali neradi sodelujejo v mentorskem programu ali v šoli. 

Mentorji morajo biti pozorni na znake travme, nuditi podporo, kjer je to mogoče, 

vendar pa jim je treba svetovati, kdaj naj otroka napotijo h koordinatorju ali k 

strokovnjaku, če je to potrebno. 

3. Razumevanje izzivov preselitve in akulturacije 

Nedavno prispeli otroci priseljenci so zaradi preselitve in s tem povezanih okoliščin 

doživeli velike pretrese. Težko se je prilagoditi novi skupnosti, v kateri pogosto ne 

poznajo jezika ali družbenih norm. Nekatere družine se morda iz tesno povezane 

skupnosti preselijo v kraj, kjer ne poznajo nikogar in so brez vsakršnega podpornega 

sistema, na katerega bi se lahko naslonile. Otroci se jezika v splošnem naučijo 

hitreje od odraslih, to pa jih lahko še dodatno obremeni, saj se starši glede 

razumevanja novega okolja in prevajanja pogosto zanašajo prav nanje. 

4. Dostop do skupnostnih resursov 

Mentorjem lahko pride prav, če so jim na voljo različni resursi za delo z begunskimi 

družinami. Mednje sodi tudi seznam organizacij, ki lahko pomagajo pri določenih 

vprašanjih, denimo pri rešitvi stanovanjskega problema ali psihosocialni podpori, 

če mentoriranci izpostavijo teme, za katere mentorji nimajo in tudi ne smejo imeti 

rešitev. Projektni partnerji, ki že delajo z begunci in migranti, ta znanja že imajo, 

drugi pa jih bodo morali pridobiti. 

5. Bodite zagovornik otrok priseljencev 

Begunce lahko ogrožajo zastraševanje in nadlegovanje zaradi stigmatizacije, 

nevednost in diskriminacija. Bodite zagovornik pravic otrok priseljencev in takšno 

obnašanje takoj zaustavite. Pokažite skupnosti, kakšne so močne točke in vrline 

otrok priseljencev in kaj vse se lahko naučimo drug od drugega. 

 

 

 

 

 

 

 
Smernice za delo z otroki, ki se spopadajo z nizko samozavestjo 

 Osredotočite se na vrline otrok in ne na njihove pomanjkljivosti. Pomembno je, da 

sami vidijo svoje prednosti. Primer aktivnosti je pisanje stavkov »Jaz sem ...« na 

papir in sestavljanje seznama. Zapišejo naj tako pozitivne kot negativne lastnosti. 

Osredotočite se na pozitivne. 

 Pomagajte otrokom pri učenju novih veščin (tudi zelo preprostih). Če mentoriranec 

pokaže zanimanje za nekaj točno določenega, ga spodbudite, da to preizkusi. 

Mentorji naj ugotovijo, ali se lahko te aktivnosti lotijo skupaj oziroma naj 

mentorirancu pokažejo, kako se teh veščin naučiti (denimo učenje nogometa ali 

včlanitev v pevski zbor). 

 Poučite otroke, da je v redu, če stvari ne potekajo vselej tako, kot bi morale. Primer 

aktivnosti: Otroci naj dokončajo stavek »Bojim se ...«. Nato naj sestavijo seznam, 

zakaj se ni treba bati oziroma kaj lahko storijo, da bi ta strah premagali. 

 Odločanje daje občutek moči, zato pomagajte otrokom, da sprejemajo odločitve. 

Kot pomoč naj služijo zgoraj opisani koraki mentorskega procesa: Mentoriranci se 

Ugotovitev iz prakse: Več mentorirancev Slovenske filantropije je nenadoma 
zapustilo projekt MINT, saj so skupaj s svojimi družinami odšli v drugo državo. 
Njihovi mentorji so bili presenečeni, to pa pomeni, da morajo biti ustrezno 
pripravljeni na realnosti priseljenskega statusa in položaja mentorirancev. 
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bodo pri oblikovanju mentorskega programa počutili opolnomočeni. Bodite 

pozorni na to, katera stopnja odločanja je primerna za vašega mentoriranca. Včasih 

je že vprašanje »Kje želiš sedeti?« ali »Katero barvno pisalo bomo uporabili?« dober 

začetek za otroka z nizko samozavestjo. Otrokom postopoma pokažite, da so 

povsem sposobni sami sprejemati bolj kompleksne odločitve. 

 Rešitev težave daje občutek, da ste nekaj dosegli. Ko se otrok muči z iskanjem 

rešitve, ga podprite (vendar mu rešitve ne povejte!). Tudi tu bodo zgoraj opisani 

koraki mentorskega procesa v pomoč. 

 

Smernice za delo z otroki, ki se soočajo s travmo 

 Vedeti morate, kako prepoznati različne znake travme, kdaj napotiti otroka in na 

koga. Medtem ko lahko nekateri otroci, ki so doživeli travmo, izkazujejo vzkipljivo 

vedenje, lahko drugi postanejo zadržani in tihi. 

 Ostanite mirni, če vam otrok govori o travmatičnih izkušnjah, naj jih deli z drugimi, 

če želi, in nikdar ne sodite. Če ima vprašanja, odgovarjajte mirno, na kratko in 

pomirjujoče. 

 Če otrok ne želi govoriti o svojih izkušnjah, ne pritiskajte nanj. Izvajajte zabavne 

aktivnosti, da mu preusmerite pozornost. 

 Ob otroku se vedite običajno. Nikdar mu ne pokažite šoka ali tesnobe. 

 Če mentoriranec začne paničariti, mu pomagajte prebroditi paniko. Poskusite lahko 

z naslednjo vajo: poimenuje naj pet stvari, ki jih vidi, nato štiri stvari, ki jih sliši, 

nato tri stvari, ki se jih lahko dotakne, nato dve stvari, ki jih lahko zavoha, in 

nenazadnje spet eno stvar, ki se je lahko dotakne. 

 Bodite pozitivni. 

 Nekateri otroci se morda težko pogovarjajo o svojih izkušnjah, jih pa želijo 

posredovati prek drugih oblik komunikacije, denimo z risanjem ali igranjem vlog. 

Bodite pozorni, da se ne pustite potegniti v negativno ponavljanje travme (otroci 

vas lahko sprovocirajo, da situacijo zlorabe ponovite). 

 

Znaki travme so lahko: 

 Nenehno ponavljanje dogodka v mislih. 

 Nočne more in težave s spanjem. 

 Prepričanje, da je svet na splošno nevaren. 

 Razdražljivost, jeza in potrtost. 

 Slaba koncentracija. 

 Težave z apetitom. 

 Vedenjske težave. 

 Živčnost, če so ljudje preblizu in ob glasnih zvokih. 

 Regresija v zgodnejše vedenje, denimo oklepanje, močenje postelje ali sesanje 

palca. 

 Izločitev ali umik od drugih. 

 Zloraba alkohola ali mamil pri najstnikih. 

 Funkcionalna nezmožnost: nezmožnost iti v šolo, se učiti, igrati s prijatelji itd. 

 

 
Mentorji potrebujejo jasne smernice, kako ravnati, ko se pojavijo resne težave. Za 

primere, kot so zlorabe ali travme, morajo biti vzpostavljeni sistemi, kako ravnati 

in kam otroke napotiti. 
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3.2 Individualne in skupinske aktivnosti 

Program MINT je vključeval vrsto individualnih in skupinskih aktivnosti. Vodje programa 

in udeleženci so sami oblikovali načrt aktivnosti, a najbolj idealno razmerje je bilo tri 

individualna srečanja in eno skupinsko srečanje na mesec. Individualna srečanja so med 

mentorirancem in mentorjem vzpostavila močan in zaupen odnos, skupinska pa so 

omogočila druženje v večji skupini.  

 

Smernice za individualna srečanja 

Zaradi varnosti je priporočljivo, da se individualna srečanja odvijajo v prostoru, v katerem 

so tudi drugi pari mentorjev in mentorirancev, je pa treba paziti, da ima vsak par dovolj 

zasebnosti, da se lahko vzpostavi zaupanje. Tako lahko tudi koordinatorji mentorjev 

spremljajo (na daljavo), ali se pari ujemajo, pa tudi, da ne pride do neprimernega 

obnašanja. 

 

Pri nekaterih predlaganih aktivnostih (glej podpoglavje 3.3) se mentorski pari odmaknejo 

od osrednje lokacije projekta. Pomembno je, da za ta srečanja obstaja jasen protokol, ki 

zagotavlja, da so vsi na varnem. Ena od strategij je, da mentorji vselej predhodno obvestijo 

zaposlene na projektu in družine mentorirancev, kam bodo šli, s čimer se tveganja že 

vnaprej zmanjšajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentoriranci bodo bolj osebne zgodbe verjetno laže delili na individualnih srečanjih kot na 

skupinskih. Zato je zelo pomembno, da so mentorji med takšnimi pogovori opremljeni z 

orodji za podporo mentorirancem (glej poglavje Podpora mentorirancem, ki so doživeli 

travmo).  

 

Smernice za skupinske aktivnosti 

Skupinska srečanja so priložnost za širitev socialnih izkušenj in ustvarjanje skupnih 

spominov. Tovrstne aktivnosti lahko, še posebej, če je jezik ovira, kot je bilo v programu 

MINT, temeljijo na izražanju skozi umetnost ali šport, obenem pa udeleženci še vedno 

komunicirajo, dajejo verbalne namige in razvijajo veščine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotovitev iz prakse: Izziv glede meja, o katerem so partnerji programa 
MINT morali razmisliti, je bil, ali je primerno, da mentorji obiskujejo 
mentorirance na njihovih domovih, saj to lahko povzroči potencialno nevarne 
situacije tako za mentoriranca kot za mentorja. Ponekod so bili mnenja, naj se 
tega nikdar ne počne, nekateri partnerji pa so to dovoljevali, a le, če je bil 
prisoten tudi brat / sestra oziroma starš. V tem primeru je veljalo tudi pravilo, da 
je treba zaposlene o obisku obvestiti v naprej. 

Ugotovitev iz prakse: Eden izmed uspešnih pristopov, ki ga je uporabila 

organizacija Terre des Hommes Romunija, je bila strategija Gibanje, igre in šport 

(Movement, Games and Sports). Igre so uporabili za ustvarjanje skupinske 

kohezije, saj je bil poudarek na sodelovalnih igrah, ne pa tekmovalnih, in vključeni 

so bili vsi. Mentorji so to metodo spoznali med usposabljanjem. Skupinske 

aktivnosti so tudi priložnost, da preizkusite nove stvari in ponudite vesela 

doživetja. 
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Izleti, še posebej v druga mesta, so bili pogosto skupinski. Otroci so radi izvedeli še več o 

državi sprejemnici in obiskali različne kraje. Z vidika varnosti je pomembno poudariti, da 

so nekatere aktivnosti primernejše za izvajanje v skupini.  

 

 

 

 

 

 

Nekateri otroci se v skupini počutijo bolj sproščeno kot drugi. Organizacije in mentorji naj 

bodo pozorni na otroke, ki morda potrebujejo več spodbude. Ne da bi nanje preveč 

pritiskali, jih spodbudite k sodelovanju. Dajte jim dovolj časa, a ne pričakujte velikih 

sprememb po zgolj enem srečanju – čeprav vas bodo nekateri morda presenetili! 

 

3.3 Predlagane aktivnosti 

Pred izbiro aktivnosti je pomembno ugotoviti, kakšni so cilji mentorskega programa. Zgolj 

izobraževalne aktivnosti so lahko preveč enostranske za otroke, ki so doživeli travmo ali 

marginalizirane otroke, ki bi morda potrebovali več podpore. 

 

Igra je močno orodje, ki ne koristi le duševnemu zdravju in počutju, pomaga 

tudi pri razvoju kognitivnih, telesnih in socialno-čustvenih veščin. Ko se otroci 

igrajo, se učijo, kako komunicirati in kako se znajti v odnosih z vrstniki, se pogajati, reševati 

konflikte, ustvarjalno razmišljati in reševati probleme. Prosta, a tudi vodena igra imata 

svoje prednosti, igrive vaje lahko vključujejo vrsto aktivnosti, tudi pripovedovanje zgodb.15 

V veselju je nekaj, kar lahko otrokom pomaga pri oblikovanju odpornosti in 

premagovanju stresa, s katerim se srečujejo v vsakdanjem življenju. 

 

Mladi prostovoljci bodo morda imeli težave pri pripravljanju primernih aktivnosti za 

celotno obdobje mentorstva. Priporočljivo je, da ima vsak projektni partner nabor 

aktivnosti in z njimi povezane cilje, iz katerega lahko mladi prostovoljci črpajo. Nekatere 

aktivnosti so navedene spodaj.16 

                                                        
15 Za več informacij glej poročilo »The Value of Play« platforme Real Play Coalition: 
https://www.legofoundation.com/media/1506/the-real-play-coalition_value-of-play-report.pdf 
16 Na spletu je mnogo prosto dostopnih, koristnih idej za aktivnosti, ki so primerne za določene starostne 
skupine. Tu je nekaj povezav: https://unicefkidpower.org/team-building-activities-for-teenagers/  
https://www.michigan.gov/documents/mentormichigan/Mentoring_Activity_Ideas_288509_7.pdf 
http://connecting-generations.org/wp-content/uploads/2016/10/52-Mentor-Activities.pdf 
http://yess.co.nz/mentor/131-fun-ideas/ 

»Večino ovir smo premagali z igrami«. 
mentor, Romunija 

 »Moj sin je zelo užival v glasbeni delavnici. Po njej je 
ves dan pel«. 

starš, Poljska 

Ugotovitev iz prakse: Za ugotavljanje primernosti aktivnosti je treba upoštevati 
presojo zaposlenih, še posebej glede kulture in varnosti. Neki mentorski par je 
želel skupaj na bazen. Mentor je pri zaposlenih preveril, ali je to primerno. Odločili 
so se, da je bolje, če organizirajo skupinsko aktivnost, saj bo mentor tako manj pod 
pritiskom zaradi zagotavljanja varnosti svojemu mentorirancu. Zaposleni so nato 
mentorirance in mentorje tudi nadzorovali, tako da je bila njihova edina skrb 
zabava! 

https://www.legofoundation.com/media/1506/the-real-play-coalition_value-of-play-report.pdf
https://unicefkidpower.org/team-building-activities-for-teenagers/
https://www.michigan.gov/documents/mentormichigan/Mentoring_Activity_Ideas_288509_7.pdf
http://connecting-generations.org/wp-content/uploads/2016/10/52-Mentor-Activities.pdf
http://yess.co.nz/mentor/131-fun-ideas/
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Aktivnosti v zaprtih prostorih 

Cilj Primer aktivnosti 

medsebojno spoznavanje aktivnost za prebijanje ledu 

skupinska umetniška aktivnost 

družabne igre in/ali igre s kartami 

vzpostavljanje zaupanja sprehod zaupanja 

spoznavanje kulture drug drugega skupno kuhanje 

gradnja samozavesti igra vlog 

razvijanje jezikovnih veščin pripovedovanje zgodb 

učenje novega besedišča 

gradnja samozavesti zapis pozitivnih lastnosti 

 

Aktivnosti na prostem 

Aktivnosti na prostem se bodo pogosto odvijale v obliki kulturnih in orientacijskih izletov, 

na katerih bodo otroci in mladi pridobili zaupanje, spoznavali državo sprejemnico in se 

zabavali. Zaposleni in mentorji bodo imeli mnogo idej za izlete, tu pa je nekaj splošnih 

priporočil: 

 Obiščite javno knjižnico, muzej, akvarij, planetarij, umetnostno galerijo, 

naravoslovni muzej, narodni park, pokopališče itd. 

 Obiščite delovno mesto / opravite izobraževalni obisk na delovnem mestu / opravite 

razgovor z nekom, ki ima zanimivo delo. 

 Odpravite se na sprehod v naravo ali obiščite kmetijo. 

 Odpravite se na zgodovinski ogled mesta (z avtobusom ali peš). 

 Skupaj počnite kaj aktivnega, denimo bowling, sodelovanje na plesni delavnici ali 

obisk trampolinskega parka. 

 Pojdite na kulturni dogodek (koncert, predstava, simfonični orkester) ali si skupaj 

oglejte film. 

 Pojdite na športni dogodek (denimo na nogometno tekmo) ali se športno 

udejstvujte sami. 

 Pogovarjajte se s starejšimi o njihovi življenjski zgodbi in zgodovinskih dogodkih. 

 Pojdite skupaj po nakupih; načrtujte jedilnik, pripravite finančni načrt zanj. 

 Skupaj raziščite javni prevoz. 

 

 

 

 

 

»Zelo rada se srečujem z mentorico. Poleti sva šli skupaj v muzeje, pokazala mi 

je zanimive kraje v Varšavi. Pogovarjali sva se o moji prihodnosti, o znanjih, ki 

jih moram pridobiti za dosego sanjskega poklica«. 

mentoriranka, Poljska 
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Fotografija: Slovenska filantropija  

 

 

 

 

 

 

 

 

Večstopenjski pristop organizacije Child to Child 

Večstopenjski pristop, ki ga je razvila organizacija Child to Child, je metoda, ki jo mentorji 

in mentoriranci lahko uporabijo za participativno oblikovanje aktivnosti.17 Otroci ob vrsti 

povezanih aktivnostih ali »korakov« razmišljajo o vprašanjih, ki vplivajo na njihova 

življenja in življenja njihovih skupnosti, sprejemajo odločitve, razvijajo življenjske veščine 

in ob podpori odraslih izvajajo aktivnosti za promocijo zdravja, izobraževanja ter razvoja 

skupnosti. 

 

Koraki so naslednji: 

1. Izberite temo in jo predelajte – Otroci prepoznajo in ocenijo svoje težave in 

prioritete. 

                                                        
17 V spodnjih virih si lahko ogledate, kako je bil ta pristop uporabljen za podporo ranljivim otrokom pri 
reševanju težav, ki jih zadevajo, in za reševanje težav, povezanih z zmanjševanjem tveganja nesreč. Na voljo so 
tudi podrobna navodila za moderatorje. 
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-
Supporting_Vulnerable_Children.pdf 
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Involving-Children-in-
Disaster-Risk-Reduction.pdf 

Ugotovitev iz prakse: Aktivnosti na prostem so bile med najbolj priljubljenimi 
elementi vseh programov! Za mnoge otroke so predstavljale priložnost za 
raziskovanje novih okolij, kar prej ni bilo mogoče, bodisi zaradi pomanjkanja 
znanja, jezikovnih ovir, finančnih omejitev bodisi zaradi omejitev gibanja za 
otroke, ki živijo v azilnih domovih. Zabava in nove skupne izkušnje so pomagale 
zgraditi ter okrepiti vezi med mentorji in mentoriranci. 

http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Supporting_Vulnerable_Children.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Supporting_Vulnerable_Children.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Involving-Children-in-Disaster-Risk-Reduction.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Involving-Children-in-Disaster-Risk-Reduction.pdf
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2. Poizvedite še več – Otroci raziskujejo in ugotovijo, kako ta vprašanja vplivajo 

nanje in na njihove skupnosti. 

3. Pogovorite se o ugotovitvah in načrtujte aktivnosti  – Otroci na podlagi 

ugotovitev načrtujejo aktivnosti, ki jih lahko izvajajo individualno ali skupaj. 

4. Delujte – Otroci delujejo na podlagi načrtovanega. 

5. Ocenite – Otroci ocenijo aktivnosti: Kaj je šlo dobro? Kaj je bilo težko? Je bila 

dosežena kakšna sprememba? 

6. Naredite bolje – Otroci na podlagi ocene poiščejo načine, kako aktivnosti 

nadaljevati ali izboljšati. 

 

V različnih projektih so se razvili različni modeli z različnim številom korakov. Nobeno 

število korakov ni »edino pravo«. Pomembno je, da aktivnosti potekajo v 

zaporedju, ki otrokom omogoča, da razumejo, kaj se dogaja okoli njih, in da 

vzpostavijo pozitivne spremembe. 

 

Čeprav aktivnosti pogosto začnejo otroci, so odrasli ves čas na voljo za podporo. 

Povečevanje participacije je počasen in postopen proces, ki obsega vse od aktivnega 

vključevanja otrok do tega, da otroci sami usmerjajo aktivnosti. 

 

Ta pristop je lahko koristno izhodišče za oblikovanje vrste aktivnosti v podporo mentorjem 

in mentorirancem, ki zagovarjajo spremembe na področjih, ki zadevajo otroke priseljence. 

 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 4: Child to Child Step Approach 
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3.4 Nadzor in monitoring 

Glede na razpoložljivost osebja je zelo priporočljivo določiti člana projektne skupine, ki bo 

odgovoren za stalni nadzor in podporo mentorjem. Redna preverjanja z mentorji so nujna 

zaradi ugotavljanja napredka programa in posameznih ciljev ter zaradi reševanja 

pojavljajočih se izzivov. 

 

Mentorji naj pripravijo delovni načrt, v katerem določijo, kako pogosta bodo srečanja, ob 

katerih dneh v tednu, kakšne bodo specifične vloge mentorjev in aktivnosti, ki jih je treba 

izvesti. Obenem lahko zaposleni pripravijo časovni načrt z mehanizmom povratnih 

informacij za mentorje in mentorirance ter rednih povratnih informacij s strani staršev. 

  

Primer časovnega načrta 

● 1. srečanje: Na prvem srečanju naj bodo prisotni zaposleni, ki bodo pomagali pri 

predstavitvi ljudi in programa ter poskrbeli za prijetno vzdušje tako za mentorje kot 

mentorirance. Imejte jasno določeno strukturo in načrt, kje, kdaj in kako naj se 

odvije prvo srečanje. Partnerji se lahko odločijo, ali naj bodo navzoči tudi 

starši/skrbniki mentorirancev. 

● 2. mesec: Zaposleni se udeležijo individualnega srečanja z namenom opazovanja in 

se oglasijo tudi pri starših, da ocenijo odziv na mentorstvo na ravni skupnosti. 

● 4. mesec: Zaposleni se udeležijo skupinske aktivnosti, da preverijo napredek pri 

doseganju ciljev (denimo glede sodelovanja otrok), in organizirajo sestanek za 

povratne informacije z mentorji. 

 

Da bi vgradili element stalne samoocene, lahko zaposleni pomagajo mentorjem oblikovati 

mejnike razvoja odnosa med mentorjem in mentorirancem. 

Podpora mentorjem 

Koordinator mentorjev mora mentorjem zagotoviti zadostno podporo. Po vzpostavitvi 

zaupanja bodo morda vključeni v težke pogovore o izkušnjah, ki so jih mentoriranci doživeli 

pred in med potovanjem ter po njem. Pomembno je, da mentorji vedo, s kom se lahko – 

zaupno – pogovorijo o teh informacijah. Med usposabljanjem in na uvodnih srečanjih 

morajo biti opremljeni s primernimi orodji, kako se lotiti tako težkih pogovorov. Še posebej, 

če se mentor in mentoriranec povezujeta počasneje, je za vzpostavitev dobrega odnosa 

potrebno več podpore koordinatorja mentorjev. 

Priprava mentorjev na morebitne izzive in njihovo opremljanje z orodji, kako se jih lotiti, 

bo vodilo do tega, da bo manj mentorjev izstopalo iz programa zaradi razlogov, ki bi se jim 

bilo mogoče izogniti.  

 

Mesečna / redna srečanja z zaposlenimi morajo zagotoviti, da se bodo mentorji znali 

dobro spopasti z morebitnimi težavami. Praksa je pokazala, da so mentorji, ki so imeli 

podporo in spodbudo koordinatorja mentorjev, ohranili motivacijo za spopadanje z 

izzivi. 

 

Mentorji lahko podpirajo tudi drug drugega, denimo v WhatsApp skupini ali med rednimi 

srečanji mentorske skupine. Če damo mentorjem priložnost, da rešijo težave, jih 

opolnomočimo, zaradi česar bodo znali nuditi enako podporo tudi mentorirancem. Če se 

pojavijo resne težave, naj na nekaterih srečanjih prisostvujejo zaposleni na projektu, je pa 
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obenem priporočljivo, da so mentorji v stiku tudi bolj neformalno, da si lahko skupaj dajo 

duška in pretresejo težave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raziskave so pokazale, da je slab mentorski odnos za dobrobit mentorirancev nevarnejši 

od sploh nikakršnega mentorskega odnosa.18 Zaposleni na projektu bi zato morali pozorno 

spremljati pare oziroma pojave nepremostljivih težav. Mentorji in mentoriranci morajo 

vselej imeti možnost, da prekinejo mentorski odnos, če povezovanje ni uspešno. 

 

Vzpostavljanje meril za nadzor 

Postavite standarde, ki se jih v programu želite držati, da bodo zaposleni imeli merila za 

izvajanje nadzora. Če denimo rečete, da želite spodbujati uspešno participacijo otrok, so 

osnovna merila za to naslednja: 

 

1. Transparentnost in informativnost 

2. Prostovoljnost 

3. Spoštljivost 

4. Relevantnost 

5. Otrokom prijazno okolje 

6. Vključevalnost 

7. Podpora z usposabljanji za odrasle (mentorje) 

8. Varnost in občutljivost na dejavnike tveganja 

9. Odgovornost 

 

Postopki monitoringa in evalvacije  

Monitoring in evalvacija merita, kaj deluje, kaj ne deluje in zakaj. Namen evalvacije je 

pomagati mentorjem uspešneje delati, ugotoviti, kaj je bilo doseženo, in se učiti iz izkušenj. 

 

Za to je na voljo več opcij: 

● Opcija A: Redni monitoring je mogoče vgraditi v tekoče procese programa, denimo 

z vključevanjem rednih participativnih aktivnosti monitoringa in evalvacije na 

                                                        
18 Tonidandel et al, »Maximizing returns on mentoring: Factors affecting subsequent protégé performance«, 
2007. 

Ugotovitev iz prakse: Vzpostaviti je treba sisteme, da se lahko mentorji 

medsebojno podpirajo, si izmenjujejo ideje ali rešujejo težave. Vsaka partnerska 

organizacija je mentorjem zagotovila prostor za komunikacijo in medsebojno 

podporo. Pri Ocalenie so vsak drugi mesec potekali sestanki, kjer so razpravljali o 

prihodnjih dogodkih, si izmenjevali zgodbe in dobre novice, pa tudi težave, za 

katere so želeli najti rešitve. 

 

 

»Redna srečanja z drugimi mentorji so mi pomagala, saj 

smo si izmenjevali izkušnje; od drugih sem dobila mnogo 

idej, poslušati, kaj delajo drugi, mi je pomagalo. In 

izmenjevali smo si tudi izzive, s katerimi smo se soočali, 

kar mi je prav tako izjemno pomagalo«. 

mentorica Slovenija 
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sestankih. Ob koncu vsakega srečanja ali zgolj periodično lahko izpolnimo obrazce 

za povratne informacije za mentorje. 

● Opcija B: Periodične delavnice in / ali razprave v fokusnih skupinah ter intervjuji, 

ki vključujejo ključne udeležence, za zbiranje podatkov za monitoring in evalvacijo 

(denimo na tri mesece, šest mesecev, devet mesecev). 

● Opcija C: Kreativna kombinacija opcij A in B. Vaša organizacija ima morda 

drugačne kreativne ideje o tem, kako izpeljati postopke monitoringa in evalvacije, 

da bo to najbolje ustrezalo določenemu kontekstu. 

  

Projektni partnerji se morajo odločiti, kateri postopek monitoringa je 

najprimernejši za njihov mentorski program, in določiti, katera merila so 

primerna za spremljanje napredka. Vključevanje tako mentorjev kot 

mentorirancev v oblikovanje tega postopka in poročanje bosta pomagala okrepiti 

program. 

 

Vključevanje otrok v evalvacijo 

Smernice za sodelovanje mentorjev in mentorirancev pri evalvaciji programa: 

 Začnite razmišljati o tem, kako boste vključili otroke v monitoring in evalvacijo že 

od najzgodnejših faz projekta ali programa. 

 Uvedite mehanizme za zaupno poročanje, ki bodo dostopni dekletom in 

fantom. Z njimi boste omogočili, da bodo vsi otroci zlahka delili težave oziroma 

poročali o zlorabah. Ustrezni organi morajo takšna poročila vselej obravnavati z 

občutljivostjo in ažurnostjo. 

 Opremite otroke z veščinami in samozavestjo, da bodo uporabljali orodja za 

participativni monitoring in tako podprli svojo aktivno vlogo pri monitoringu in 

evalvaciji. 

 Z otroki razvijajte indikatorje, ki bodo upoštevali njihovo občutljivost, s 

katerimi bodo znali prepoznati tako prednostne težave kot cilje, ki jih želijo doseči. 

Primeri indikatorjev se nahajajo v priročniku za monitoring in evalvacijo 

participacije otrok, ki ga najdemo v povezavi v Dodatku 2. 

 Zagotovite varno okolje, v katerem lahko otroci in mladi varno delijo negativne 

izkušnje in kritiko participacije v programu, ne da bi se bali posledic. 

 Otrokom dajte hitre in jasne povratne informacije o učinkih njihove 

vključenosti, rezultatih odločitev, nadaljnjih korakih in vrednosti njihove 

participacije. 

 Rezultate monitoringa in evalvacije sporočite vsem udeleženim otrokom na 

dostopen in otrokom prijazen način ter poskrbite, da bo njihov odziv v prihodnje 

upoštevan. 

 Poskrbite, da bodo vse napake, ugotovljene v evalvaciji, priznane in da jih bo 

organizacija uporabila kot lekcije za izboljšanje prihodnje prakse. 

 Ocenite, kako so mentorji razumeli in vključili prioritete in priporočila otrok v svoje 

strategije. 

 

Osnovna orodja za monitoring in evalvacijo so: 

 Intervjuji. 

 Vprašalniki ali raziskave (tudi raziskave o znanju, odnosih in praksah). 

 Razprave v fokusnih skupinah. 
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 Opazovanje. 

 Participativna orodja za zbiranje in analizo podatkov. 

 Zgodbe o najpomembnejših spremembah, individualni primeri ali ustna pričevanja. 

 
Načrt monitoringa in evalvacije ima lahko naslednjo obliko: 

 
Indikatorji Katera obstoje-

ča poročila si 
lahko  
ogledamo? 

Katere metode 
bomo uporabili 
za zbiranje 
podatkov? 

Kako 
pogosto 
bomo 
zbirali te 
podatke? 

Od koga 
bomo zbirali 
te podatke? 

Kdo bo 
zbiral 
podatke
? 

Dodatne 
priprave? 

Denimo: otroci 
imajo krepkejšo 
samozavest 

body mapping 
(prej in potem); 
zgodbe o  
najpomembnejših 
spremembah; 
poročila 
monitoringa in 
evalvacije 

Točkovanje 
samozavesti;  
body mapping 
(prej in potem); 
zgodbe o 
najpomembnejših 
spremembah; 
intervjuji; 
opazovanje 

Izhodiščno 
točkovanje 
za začetku 
programa; 
v 12. in 18. 
mesecu, 
zgodbe 
vsake tri 
mesece 

Mentorji, 
mentoriranci, 
starši 

Zaposleni Prigrizki 
ob 
srečanjih 
in 
razpravah 
v fokusnih 
skupinah s 
starši / 
skrbniki 

  

 

V projektu MINT sta bila monitoring učinkov in metodološka prilagoditev opravljena na 

naslednji način: 

 

 Uvodna raziskava o integraciji otrok 

Za prikaz pozitivnih učinkov mentorskega programa na integracijo otrok je bila 

izvedena uvodna raziskava, s katero smo dobili podatke o mentorirancih in mentorjih. 

 

 Vmesne in končne raziskave 

Po koncu prvega devetmesečnega cikla je vsak partner zbral nabor informacij in 

podatkov, povezanih z napredkom vsakega otroka pri lokalni integraciji, razdeljen na 

več področij, ki so vključevala: obvladovanje lokalnega jezika (zunanje ocenjevanje), 

izobraževalne dosežke (zunanje ocenjevanje) in socialno integracijo 

(samoocenjevanje). Rezultate smo nato primerjali z izhodiščnimi podatki. Ob koncu 

drugega cikla smo uporabili isto metodologijo, da bi izmerili napredek otrok pri 

lokalni integraciji v drugem ciklu. Končna raziskava je prinesla tri nove meritve: 

interakcijo med mentorjem in mentorirancem, stopnjo participacije in angažiranosti 

ter splošno oceno mentorskega programa. 

 

 Metodološka prilagoditev 

Metodologija mentorskega programa je bila revidirana na podlagi rezultatov vmesnih 

in končnih raziskav, razprav v fokusnih skupinah z udeleženci in starši ter intervjujev 

s partnerji programa MINT z namenom predstavitve najboljših praks projekta. S 

posodobljenim dokumentom bo seznanjena širša javnost na ravni Evropske unije. 

 

3.5 Digitalizacija 

Zaradi pandemije COVID-19 so bili vsi partnerji mentorskega programa MINT primorani 

v veliki meri prilagoditi in preusmeriti program. Eden največjih izzivov je bila 

»digitalizacija« – prenos programa, ki je bil glede ustvarjanja vezi in odnosov odvisen od 
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interakcije med ljudmi, v virtualni prostor. Nekatere težave, s katerimi so se spopadali 

projektni partnerji, so bile: 

● Izčrpanost mentorirancev – ker so mnogi otroci že imeli celodnevni 

pouk na spletu, so bili ob zaslonu fizično utrujeni, obenem pa jim je 

manjkalo tudi motivacije, da se na srečanju sploh pojavijo. 

● Demotiviranost mentorjev – to je deloma temeljilo na težavah pri 

vzpostavljanju odnosa preko spleta. 

● Logistični izzivi – mentoriranci niso imeli enakega dostopa do opreme, 

zaposleni pa so morali prevzeti to težko koordinacijsko vlogo, včasih tudi 

preko družinskih telefonov. 

 

 

 

 

 

 

Čeprav je razsežnost tega izziva najbrž specifična za to obdobje, se nam je zdelo koristno 

zapisati nekaj lekcij o procesih prilagajanj in preusmeritev, ki jih bomo lahko uporabili v 

prihodnjih programih, če bodo ti imeli komponente spletnega mentorstva. Nekatere so 

zajete v nadaljevanju: 

1. Opremite mentorje z motivacijskimi tehnikami. Razmislite, kako prenesti 

vzpostavljanje odnosov na splet. Poučite mentorje, naj pazijo na razpoloženje, 

ponujajo aktivacijske dejavnosti, ki lahko vključujejo telesno gibanje, denimo ples, 

raztezanje, imitacijske igre, pa tudi igre »Pokaži in povej« ali pripovedovanje zgodb. 

2. Bodite pozorni na utrujenost. Krajša in pogostejša srečanja, kjer se nekateri 

projekti lahko končajo tudi »v živo«, so lahko uspešnejša od daljših in redkejših 

srečanj. 

3. Bodite kreativni. Uporabite formate, ki jih otroci morda poznajo oziroma so 

sodobni, denimo TikTok videe. Nekatere ideje, ki so se pojavile na podlagi interesov 

mentorjev in mentorirancev, so vključevale virtualne oglede muzejev, virtualni 

»obisk« živalske farme, zanimali so se tudi za ogled mesta. 

4. Združite pare mentorjev in mentorirancev. Skupinska srečanja so včasih 

izboljšala spletno izkušnjo. 

5. Poiščite ravnovesje med učenjem in zabavo. Spletna mentorska srečanja so 

za otroke, ki so se soočali s šolanjem preko spleta, postajala vse bolj podobna 

običajnemu pouku. Zavedati se je treba, da mentorska vloga ni izključno učiteljska, 

zato je zaželeno, da se pri vsebinah srečanj vzpostavi ravnovesje. 

6. Raziščite orodja za izboljšanje izkušenj. Za oblikovanje bolj privlačnih 

srečanj lahko uporabimo spletna orodja, denimo Mural, Kahoot, Mentimeter. 

7. Bodite pozorni na jezikovne ovire. Otroke, ki imajo težave z jezikom, je najbrž 

še teže dejavno vključiti v spletne aktivnosti, zato bi bilo koristno, če bi imeli 

mentorji na voljo aktivnosti za premagovanje jezikovnih ovir (za več glej 

podpoglavje 4.2, Premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir). Eno od koristnih 

spletnih orodij (ki ga uporabljajte le, če je to nujno potrebno) je bil Google 

Translate! 

 

»Mentorji med pandemijo izgubili motivacijo, ker niso 

vedeli, kako naj bodo koristni«. 

sodelavec na projektu, Poljska 
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Navdih iz prakse – »Okna na vlaku« 
  

Ena od kreativnih idej organizacije OPU je bilo ustvarjanje videov, kjer je vsako »okno« 

na Zoomu predstavljalo določen lik. Ena od tem je bilo »odpravljanje (COVID) pregrad«, 

druga pa razni scenariji v kupejih vlaka. Nekateri od teh scenarijev za pripovedovanje 

zgodb so bili: 

 Trije potniki nimajo vozovnice, četrta oseba pa je sprevodnik. 

 Vstopi oseba z glasno glasbo in je ne želi utišati. 

 Vstopi zvezdnik, ki zbuja veliko pozornosti, vendar si želi zasebnosti. 

 Vsi so lačni, ostala jim je še zadnja štruca, potem pa vstopi oseba na 

invalidskem vozičku. 

  

Kako se odzove vsak lik? Kako lahko z obrazno mimiko prikažemo dramatičnost? Kako 

lahko izboljšamo videe z uporabo glasbe in okrepimo element zabave? To je nekaj idej, 

ki smo jih raziskovali pri ustvarjanju videov, ki so bili skupna kreativna izkušnja 

mentorjev in mentorirancev. 

  

»Pripovedi, pravljice, zgodbe – so pestre in bolj učinkovite«. 

     sodelavec na projektu, Češka 
 

»Rešitev s 'Premagovanjem ovir' in 'Videi o kupejih vlaka' je bila v pandemičnih 

razmerah odlična. Resnično sem užival, ker smo lahko bili v stiku (ko se ni bilo mogoče 

srečati v živo)«. 

mentor, Češka 
 

 

 

Na splošno v partnerskih organizacijah niso bili prepričani, ali bo mentorski program, ki 

bo v celoti potekal na spletu, primeren za to specifično demografsko skupino z mlajšimi 

otroki. Kjer je bilo mogoče, so izbrali kombinirani program, tako da se je vez med 

posamezniki lahko oblikovala in razvijala v živo. 
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Ugotovitev iz prakse: Pri spletnih srečanjih je obstajalo tveganje, da bo čas 
porabljen izključno za pomoč pri učenju. Nekateri mentorji so navajali, da so imeli 
občutek, da starši precej pritiskajo, naj bodo mentorirancem ves čas na voljo za 
pomoč pri šolskih nalogah, da bi ti tako še naprej dobro delali v šoli. Zaposleni na 
projektu so poudarili pomen postavljanja meja pri mentorjih, še posebej na 
samem začetku: da vedo, koliko časa lahko preživijo z mentoriranci in kakšno 
podporo jim lahko nudijo. 
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4. Intersekcijski vidiki 
 

Kot je prikazano skozi celoten dokument je rdeča nit, ki teče skozi vse vidike oblikovanja in 

izvajanja programa, zagotavljanje varnosti. Obstajajo pa še drugi intersekcijski 

vidiki, ki jih morajo organizacije upoštevati: participacija otrok, 

premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir ter zagotavljanje enakosti spolov. 

Zaposleni bi morali imeti do njih jasne pristope in usposobiti mentorje, da bodo vedeli, 

kako se z njimi spoprijeti. 

  

4.1 Participacija otrok – na pravicah zasnovan pristop 

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (UNCRC) priznava, da otroci niso le 

pasivni prejemniki, upravičeni do skrbi odraslih za njihovo varnost. So tudi subjekti pravic, 

upravičeni, da v skladu s svojimi razvijajočimi se sposobnostmi sodelujejo pri odločitvah, 

ki jih zadevajo, obenem pa lahko prevzemajo tudi vse večjo odgovornost za odločitve, ki so 

jih sposobni sprejemati sami. Dvanajsti člen UNCRC določa, da ima vsak otrok, ki je 

sposoben oblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega izražanja mnenj v 

vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu 

z otrokovo starostjo in zrelostjo. To je temeljna pravica, temeljno načelo, ki mora biti 

osnova za uveljavljanje vseh drugih pravic. 

 

Odbor za otrokove pravice je poudaril, da pravica do participacije velja brez 

diskriminacije za vse otroke, ki so sposobni oblikovati mnenja, ne glede na 

starost, spol, invalidnost, etničnost, vero, družinski dohodek ali druge 

dejavnike. Velja za vsa področja življenja, od družine, šole, lokalnih skupnosti in javnih 

služb do širših vladnih politik. Odbor prav tako poudarja temeljni pomen zagotavljanja 

informacij (v dostopnih oblikah), časa in prostora, ki jih otroci potrebujejo za varno in 

uspešno participacijo. 

 

Iniciative, ki aktivno vključujejo otroke, so pokazale, da: 

 imajo otroci in mladi edinstvene poglede ter znanje, ki lahko osvetlijo izzive, s 

katerimi se soočajo, in najboljše strategije za njihovo reševanje; 

 lahko otroci, če so jim dane priložnosti, potrebne informacije in podpora, 

pomembno prispevajo k odločitvam, ki vplivajo na njihovo življenje; 

 želijo otroci večji nadzor nad zadevami, ki se jih dotikajo, tako na individualni kot 

kolektivni ravni; 

 odrasli pogosto podcenjujejo otrokove sposobnosti, a so navdušeni, ko vidijo, da 

otroci aktivno prispevajo k razpravam; 

 lahko participacija otrok izboljša kvaliteto zakonodajnih ukrepov, oblikovanja 

politik in izvajanja storitev, pomembnih za njihova življenja, kar prinaša pozitivne 

rezultate za uveljavljanje njihovih pravic; 

 otroci in odrasli dosledno poročajo, da participacija izboljšuje otrokove spretnosti, 

samozavest in samopodobo. 

 

Če se otrokom prisluhne, bodo storitve, namenjene njihovim potrebam, uspešnejše (in s 

tem tudi učinkovitejše). Koristne posledice in pozitivne učinke participacije otrok je 

nedavno dokazala svetovna iniciativa, ki je preizkušala orodja za monitoring in evalvacijo 
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participacije otrok. Rezultati so pokazali, da otrokom in mladim aktivna participacija 

koristi in da razvijejo višjo zavest o svojih pravicah, več samozavesti, boljšo samopodobo, 

vodstvene sposobnosti in večje zaupanje do dogovorov z odraslimi. 

 

Za smiselno participacijo 
Hartova lestvica participacije predstavlja uporabno orodje za merjenje tega, kako uspešno 

organizacije vključujejo participacijo v programe.19  Mogoče jo je uporabiti na vsaki stopnji 

oblikovanja in izvajanja programa, ob njej pa lahko zaposleni premišljujejo o tem, kje na 

lestvici bo predvidena določena aktivnost, pa tudi, ali jo lahko oblikujemo še bolj 

participativno. 

 

Ni nujno, da je vsaka aktivnost umeščena na najvišjo prečko – v projektu MINT so proces 

povezovanja parov pogosto sprožili odrasli, otrokove želje pa so bile njegova podlaga. Toda 

stopnja participacije je pogosto odvisna od tega, KAKO stvari počnemo, in nujno je, da 

otrokom in mladim zagotovimo vsaj ustrezne informacije in razumevanje položaja. 

 

 

 Hartova lestvica participacije 

 

 

                                                        
19 Za več informacij o Hartovi lestvici participacije glej: https://organizingengagement.org/models/ladder-
of-childrens-participation/ 

 

Tokenizem 

/simbolična 

udeležba mladih 

Manipulacija 

Dekoracija 

 
Pripisana participacija 
in informiranje mladih 

Odrasli se posvetujejo z 
mladimi, o odločitvah 
so mladi informirani 

Pobude odraslih,  
odločajo skupaj z 

mladimi 

 
Pobude in vodenje s 

strani mladih 

Pobude mladih, 
odločajo skupaj z 

odraslimi 

 

 

    Raven     
participacije 

Ne-participacija 

Ključna vprašanja: 
 

Na kateri ravni Hartove 
lestvice je naš projekt? 
Na katerem ravni bi naš 
projekt moral biti? 
Kaj moramo storiti, da se 
premaknemo na pravo 
raven? 

https://organizingengagement.org/models/ladder-of-childrens-participation/
https://organizingengagement.org/models/ladder-of-childrens-participation/
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Tu je nekaj praktičnih nasvetov za zaposlene, ki spodbujajo bolj participativni 

mentorski program: 

 Na vsakem koraku oblikovanja in izvajanja programa se posvetujte z mentoriranci 

in mentorji, da zagotovite primernost projekta. 

 Podpirajte mentorje pri razvijanju in oblikovanju načrta za individualna srečanja v 

sodelovanju z mentoriranci. 

 Opolnomočite mentorirance in mentorje, naj aktivno sodelujejo pri zagotavljanju 

varnosti. 

 Usposobite mentorje, da v skupini ali individualno poiščejo rešitve za izzive. 

 

Tu je nekaj praktičnih nasvetov za mentorje, da bodo bolj participativni:20 

 Govorica telesa je zelo pomembna, saj z njo lahko pokažete zaupanje in dovzetnost. 

Vzpostavljajte očesni stik, obračajte se k mentorirancu, sedajte poleg njega. 

 Na začetku mentorskega procesa naj mentoriranec vodi vzpostavljanje nekaterih 

osnovnih pravil vajinega odnosa in prihodnjih srečanj. Vsakih nekaj tednov 

pretresita ta osnovna pravila. 

 Podprite mentoriranca pri prepoznavanju možnosti in sprejemanju odločitev; ne 

govorite mu, kaj naj počne. Mentoriranci so sposobni razmišljati o lastnih ciljih in 

pričakovanjih glede tega programa. Naloga mentorja je, da jim postavlja vprašanja, 

jih vodi skozi proces in jim pomaga, da se odločijo, katere rešitve / aktivnosti so po 

njihovem mnenju nujne za dosego teh ciljev. 

 Bodite pozorni na raven energije mentoriranca. Če se vam zdi nemiren ali utrujen, 

izvedite aktivnost, ki ga bo poživila. Dobro je imeti na voljo različne aktivnosti: 

lahko mu pokažete video na YouTube, se pogovarjate, denimo o poteku njegovega 

dne, naredite kaj zabavnega itd. Imejte občutek za to, kdaj ustaviti aktivnost in 

nadaljevati z naslednjo. 

 Zastavljajte odprta vprašanja (vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti zgolj z da 

ali ne oziroma z eno besedo). Dajte otroku dovolj časa, da premisli in odgovori. 

 Večinoma naj govori mentoriranec. Poskusite ciljati na to, da vi govorite le 20 % 

časa, mentoriranec pa 80 %. 

 Mentoriranca ne popravljajte na ostro in ga ne degradirajte. Njegovi pogledi in ideje 

so dragoceni. Če izreče kaj neprijetnega, ga nežno preusmerite drugam. 

 Pomagajte mentorirancu, da razmisli o izvedenih aktivnostih. Ne pokažite svojega 

odziva, dokler tega ne stori on. Vprašanja, ki jih lahko zastavite, so: Kako si se 

odločil za to aktivnost? Kaj si se naučil? Kako si se počutil? Kaj bi lahko bilo bolje? 

 Bodite aktivni poslušalci. Ko vam mentoriranec pove svoje izkušnje, ne začnite 

govoriti o nečem, kar se je zgodilo vam. Ne dokončujte stavkov mentoriranca in ne 

dajajte mu nasvetov, dokler zadeve ne razišče sam s svojega vidika. Ne obsojajte. 

 Če izvajate aktivnost, ki od vas zahteva dajanje navodil, bodite čim krajši. Če obstaja 

več korakov, dajajte navodila za vsak posamezni korak. Preverite, ali je 

mentoriranec navodila razumel. 

 Prepričajte se, ali mentoriranec uživa na skupnih srečanjih. 

 

 

 

                                                        
20 Prirejeno po: Child to Child, priročnik za moderatorje Hearing All Voices.  
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Opredelitev rezultatov participacije 

Konceptualni okvir Unicefa za merjenje učinkov participacije mladih (glej povezavo v 

Dodatku 2) opredeljuje štiri glavna področja učinkov participacije mladih: 

 

1. Občutek lastne vrednosti/samozavesti/uspešnosti: samozavest, priložnost 

za doseganje ciljev, možnost izpodbijanja krivic, pozitivno okolje za mlade, varnost 

pri izrekanju, občutek dobrega počutja (podprt s spremembami družbenih norm, 

ozaveščanjem in krepitvijo zmogljivosti). 

2. Da se jih jemlje resno: samospoštovanje, občutek vpliva, večja motivacija za 

izrekanje, potencial za spremembo, spoštovanje odraslih do mladih, priložnost za 

spremembo življenja, potencial za zahtevanje pravičnosti in odgovornosti (podprt s 

pravnimi in političnimi okviri, spremembami družbenih norm, ozaveščanjem in 

krepitvijo zmogljivosti). 

3. Odločanje: samozavest, občutek večje avtonomije, izboljšano znanje, občutek 

odgovornosti, zaupanje odraslih v sposobnosti mladih (podprto s spremembami 

družbenih norm, ozaveščanjem ter pravnimi in političnimi okviri). 

4. Javni/državljanski angažma: učenje in znanje, potencial za vplivanje na 

zakone, politike ali programe, zavest o pravicah, sodelovanje, občutek skupinske 

moči, potencial za konkretno spreminjanje praks, določil in storitev javnih organov, 

kar vodi v izboljšanje položaja, zmanjševanje neenakosti in višjo kvaliteto življenja 

(podprto z ustvarjanjem prostorov, krepitvijo zmogljivosti ter pravnimi in 

političnimi okviri). 

 

Vsak od teh učinkov lahko kaže na širši sklop pozitivnih sprememb ali posledic za mlade. 

Uravnotežen sklop indikatorjev bo vključeval indikatorje z vseh štirih področij. 

Konceptualni okvir na grafikonu kaže, kako se ti učinki uvrščajo v širši kontekst in kje lahko 

najdemo indikatorje: 

 

 

»Pri individualnih srečanjih sem morala [mentoriranca] spodbuditi, naj 

predlaga, kaj bova počela in kam bova šla. Lepo je bilo, da je imel občutek, da 

je slišan. Zdi se mi, da si ti otroci ne dovolijo, da bi si česa želeli, in mislim, da 

jim je ta projekt omogočil prav to. Vem, da se je moj mentoriranec počutil zares 

dobro, ker je lahko izrazil svoje želje in ker jih je bilo mogoče uresničiti«. 

mentorica, Slovenija 
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4.2 Premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir 

Ustvarjanje skupnih izkušenj lahko pripomore k premagovanju pristranskosti in 

predsodkov, obenem pa krepi kohezijo skupnosti. Vendar pa je treba paziti, da nikomur ne 

škodujemo in ne ustvarjamo ali zaostrujemo napetosti, ki bi spodkopale cilje programa. 

Sposobnost, da se znajdemo med kulturnimi razlikami, je ključna lastnost, ki jo je treba 

gojiti pri bodočih mentorjih. 

 

Ne glede na etnično in versko ozadje mora odnos med mentorji in mentoriranci temeljiti 

na vzajemnem razumevanju in spoštovanju. Programi, ki si prizadevajo, da bi se odmaknili 

od tradicionalnih hierarhičnih odnosov, morajo temeljiti na predpostavki, da se vsi 

udeleženci lahko veliko naučijo drug od drugega. 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj korakov za oblikovanje kulturno občutljivih programov: 

● Skupaj oblikujte mentorski dogovor (primer obrazca je vključen v Dodatek 3; po 

pogovoru med mentorjem in mentorirancem ga lahko spremenite). 

● V oblikovanje programov vključite člane skupnosti mentorirancev. Po potrebi je 

lahko vključena tudi kontaktna oseba za sprotno »odpravljanje težav«. 

● V izvajanje programa vključite mlade, ki izhajajo iz podobnih etničnih okolij kot 

mentoriranci – še posebej tiste, ki v državi sprejemnici živijo že dlje časa. 

● Bodite previdni pri povezovanju parov različnih spolov (denimo mentorji z 

mentorirankami) in poskrbite, da družine to vedo in se strinjajo. 

● Povežite se z organizacijami, denimo z verskimi ustanovami, ki lahko ponudijo 

informacije o kulturnih kompetencah. 
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Primer vaje mentorskega usposabljanja: Kulturna izmenjava21 

 

Cilj: kulturna izmenjava – igra za prebijanje ledu 

Občinstvo: novi mentorji 

Materiali: indeksne kartice, markerji 

Trajanje: 15 minut 

 

Pozdravite udeležence in se jim zahvalite za željo po delu z nedavno prispelimi otroki 

priseljenci. Dajte jim vedeti, da vsi prihajamo iz različnih okolij in kultur in da bo njihov 

novi odnos odličen način, da bodo izvedeli več o pogledih mladih priseljencev. 

 

1. Naprosite udeležence, naj napišejo svoje ime na sredino indeksne kartice. V zgornji 

desni kot naj napišejo ime mentorja / lokalnega vzornika, ki jim je pomagal doseči 

uspeh v njihovi kulturi. V zgornji levi kot naj napišejo tri stvari, ki jim jih je dala 

družina (denimo ime, varnost, ljubezen). V spodnji levi kot naj napišejo eno stvar, 

po kateri se njihova kultura razlikuje od drugih. V spodnji desni kot naj napišejo 

strategijo, ki jo nameravajo uporabiti pri delu z mladimi priseljenci iz drugačnih 

kultur. 

2. Udeleženci naj se združijo v pare. Povejte jim, da se bodo drug drugemu predstavili 

s svojimi indeksnimi karticami. Na voljo bodo imeli pet minut. 

3. Ko se bo vsak udeleženec predstavil, ga bo njegov partner predstavil skupini. 

4. Po predstavitvi vseh parov se jim zahvalite, ker so svojo kulturo delili z vso skupino. 

Povejte jim, da bodo kmalu dobili priložnost izvedeti več o kulturi mlade osebe, ki 

bo imela svoje specifično ozadje, izkušnje in kulturo. 
 

 

Jezik 

Premagovanje jezikovnih ovir je lahko za novoprispele otroke pomemben korak k 

oblikovanju odnosa mentor – mentoriranec. V projektu MINT je bilo učenje jezika 

opredeljeno kot programski cilj, za katerega so bile predvidene ustrezne aktivnosti za 

krepitev znanja mentorirancev. Na koncu je to bilo eno najpomembnejših področij učinkov 

projekta. 

 

Ko učenje jezika ni izrecni programski cilj, lahko jezikovne ovire do neke mere odpravimo 

z vključitvijo iger za prebijanje ledu in aktivnosti za krepitev timskega duha v gradiva za 

mentorje. 

 

Nekaj splošnih praktičnih vidikov:22 

                                                        
21 Vir: Mentoring Immigrant and Refugee Youth: A Toolkit for Program Coordinators. 
22 Prirejeno iz: Child to Child, priročnik za moderatorje Hearing All Voices. 

Ugotovitev iz prakse: Organizacija Terre des Hommes Romunija je sodelovala s 
kulturno mediatorko – z materjo mentoriranca, ki je svetovala, ali so aktivnosti 
primerne za otroke. 
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● Govorite naravno in v običajnem ritmu. 

● Izogibajte se govorjenju polomljene slovenščine ali prevzemanju tujih naglasov. 

● Izogibajte se gostobesednosti, navodila in vaši odzivi naj bodo kratki in enostavni. 

● Bodite pozorni na raven jezika, ki ga uporabljate. Izogibajte se uporabi zahtevnih 

besed in uporabljajte kratke, preproste stavke. 

● Za dajanje navodil uporabljajte velelnik. 

● Učenje novega jezika lahko poteka na ciljno usmerjenih aktivnostih (denimo učenje 

novega besedišča) ali zgolj s pogovarjanjem. Ne prekinjajte pogovora prepogosto, 

da bi popravili slovnico ali jezik mentoriranca. 

● Mentorirancu lahko naložite domačo nalogo, denimo naj poišče deset besed, ki jih 

ne pozna, nato pa jih na naslednjem srečanju prediskutirate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotovitev iz prakse: V programu MINT je bila uporabljena jezikovna 

aplikacija, s katero so se otroci priseljenci laže učili lokalnega jezika. V pristopu 

programskih partnerjev so sodelovali tudi tolmači, ki so mentorirancem in 

mentorjem pomagali v pogovorih; v nekaterih primerih so mentorji govorili 

materni jezik mentorirancev ali pa je za prevajanje poskrbel brat oziroma sestra 

mentoriranca. 

 

Nekaj idej za premagovanje začetnih ovir iz izkušenj organizacije Ocalenie: 

 Na prvem srečanju izmenjajte nekaj pogostih fraz in pojasnite, kaj 

pomenijo, saj bo tako komunikacija v prihodnje boljša. 

 Z igrami, denimo z adaptacijo slikovnega slovarja, lahko besedam in 

predmetom dodamo pomen. 

  

 »Komunicirali smo skozi igro«. 

mentor, Romunija 

 

»[Moja hči] se v šoli počuti bolj samozavestno. Poljsko govori bolje, kar 

ji pomaga, da med poukom več sodeluje. Dobiva boljše ocene«. 

mati, Poljska 

 

»Za učenje jezika je potrebna praksa, ta program pa ponuja točno to. 

Zagotovo je izjemno vplival na to, da bolje govorijo in pišejo 

romunsko«. 

starš, Romunija 
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Primer gradiva o raznolikosti23 

 

Raznolikost pomeni, da smo si med seboj zelo različni. Vsak človek je posameznik z 

individualnimi lastnostmi, drugačnimi od drugih, zato smo vsi tako različni, kolikor je ljudi 

na planetu! 

 

Da bi stvari olajšali, podobne značilnosti združujemo v različne identitete ali kulture. Vsi 

imamo različne kulture in identitete ter izkušnje, zaradi katerih smo to, kar smo. 

Kombinacija kulture, identitete in izkušenj je pri vsaki osebi, ki jo srečamo, drugačna! 

Vzemite si nekaj časa za razmislek o kulturi in identitetah, ki lahko vključujejo: 

 starost; 

 raso ali etničnost; 

 spol; 

 vašo spolno usmerjenost; 

 vero ali osebno filozofijo; 

 kraj šolanja; 

 kraj bivanja; 

 koliko denarja ima vaša družina; 

 število ljudi v vaši družini; 

 hobije, ki jih imate, in vaše osebne strasti; 

 in ŠE MNOGO VEČ! 

 

Kulturna izmenjava z mentorirancem 

Pri raznolikosti je pomembno, da smo vključujoči, da vse razlike, s katerimi se srečujemo, 

spoštujemo in sprejemamo. Kultura, identiteta in izkušnje mentoriranca bodo nedvomno 

drugačne od vaših. Raziščite te razlike skupaj z njim in poiščite tudi skupne lastnosti. 

Vprašajte mentoriranca o njegovi družini, njihovih tradicijah in kaj je zanje pomembno. 

Delite z njim svojo kulturo in identiteto, pa tudi vaše izkušnje, ko ste bili v njegovih letih. 

Presenečeni boste nad tem, koliko se lahko naučite! 

 

Raznolikost nam pomaga, da se naučimo več o drugih načinih življenja, in ponuja priložnost, 

da si med seboj delimo bogastvo izkušenj, ki jih ima vsak od nas. 

 

 

4.3 Zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov in pravičnosti 

Spodbujanje enakosti, raznolikosti in vključenosti je pomembno. Povezave do virov s temi 

vprašanji najdete v Dodatku 2, več informacij pa v Knjižnici virov ChildHub. 

 

Otroci priseljenci so v prvi vrsti otroci in imajo enake pravice kot drugi, da uživajo vse 

otrokove pravice. Načelo največje koristi otroka pomeni, da je treba na vsakega otroka 

gledati kot na posameznika, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti njegovim 

oziroma njenim specifičnim okoliščinam. Otroci priseljenci bi morali imeti možnost, da 

                                                        
23 Iz: Be the Mentor, mentorski priročnik, http://www.bethementor.sab.co.za -> SAB-Mentor-Handbook.pdf 
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izrazijo svoja stališča in vplivajo na svoj položaj. Otroci, ki prihajajo s starši, niso njihova 

prtljaga in njihovi razlogi za odhod so lahko drugačni od razlogov staršev. 

 

Izstopajoč, a pogosto zapostavljen vidik je spolno profiliranje izkušenj beguncev. Medtem 

ko so ženske in otroci v medijih in javnem diskurzu pogosto predstavljeni kot žrtve, so 

moški pogosto prikazani kot krepki, aktivni in celo grozeči. Čeprav obstajajo pri migracijah 

žensk in moških pomembne podobnosti, pa obstajajo tudi razlike. Nasilje na podlagi spola 

je opredeljeno kot 'nasilje, ki je usmerjeno proti osebi na podlagi njenega statusa ženske 

ali deklice oziroma nesorazmerno vpliva na ženske in deklice. Vključuje dejanja, ki 

povzročajo telesne, duševne ali seksualne poškodbe ali trpljenje, grožnje s tovrstnimi 

dejanji, prisilo in drugačne oblike odvzema prostosti'. Čeprav se ta opredelitev osredotoča 

na ženske, je pomembno opozoriti, da lahko nasilje na podlagi spola prizadene ljudi vseh 

spolov, tudi tiste, ki se ne identificirajo na podlagi binarne delitve spolov. 

 

Vsi migranti so potencialne žrtve zlorab in izkoriščanja, migrantke pa so še posebej 

ogrožene. Glede na poročilo Urada Združenih narodov za droge in kriminal iz leta 2016 

predstavljajo ženske in deklice 71 % vseh žrtev trgovanja z ljudmi. Ko so ženske in deklice 

razseljene zaradi konfliktov ali naravnih nesreč, se soočajo še z dodatnimi ranljivostmi. 

Kaos in zlom sistemov varnosti pomenita, da lahko hudodelci nekaznovano zlorabljajo. 

Pomanjkanje zavetja, prenaseljenost in slabo osvetljeni javni prostori povečujejo tveganja 

za nasilje na podlagi spola, s seksualnim nasiljem vred. 

 

Družine, ki se znajdejo v skrajnih stiskah, se lahko zatečejo k mehanizmom spoprijemanja, 

ki ogrožajo dobrobit žensk in deklic. Študija Sklada Združenih narodov za prebivalstvo24 je, 

denimo, odkrila zaskrbljujoče visoke stopnje otroških porok v nekaterih ranljivih 

populacijah sirskih beguncev. Ko pride do zlorab, mnogim begunskim ženskam in deklicam 

primanjkuje tako sredstev in podpornih sistemov kot znanja, da bi poiskale pomoč. 

 

Tisti, ki delajo neposredno z mladino, vedo, da se fantje in dekleta različno odzivajo 

na mentorstvo, kar pogosto zahteva ločene pristope in strategije za doseganje 

podobnih rezultatov. Čeprav je raziskav o tem, kako spol vpliva na mentorske odnose, še 

vedno malo, pa obstaja nekaj indicev, ki kažejo, da je razlika med spoloma pomembna. 

Raziskave o spolu na širšem področju razvojne psihologije kažejo na razlike v načinih, kako 

fantje in dekleta razvijajo osebno identiteto, sklepajo prijateljstva in sporočajo svoje 

interese ter potrebe. Če mentorjem z začetnim in stalnim usposabljanjem ter nenehno 

podporo pomagamo razumeti nekatere od teh razlik, lahko prispevamo k njihovemu 

uspehu pri razvijanju pozitivnih odnosov z mentoriranci. 

  

Usposabljanje mentorjev za spolno specifične pristope 

Ne glede na to, ali mentorje povežemo z mentoriranci istega ali drugega spola, jim bo učenje 

o spolno specifičnih temah in pristopih k delu s fanti in dekleti koristilo. Vaše mentorsko 

usposabljanje mora vključevati informacije, aktivnosti in pogovore o tem, 

kako razlike med spoloma vplivajo na razvoj mentorskih odnosov. Tovrstna 

usposabljanja lahko pomagajo tako mentorjem kot mentoricam pri uspešnejšem 

                                                        
24 https://www.unfpa.org/news/new-study-finds-child-marriage-rising-among-most-vulnerable-syrian-
refugees 

https://www.unfpa.org/news/new-study-finds-child-marriage-rising-among-most-vulnerable-syrian-refugees
https://www.unfpa.org/news/new-study-finds-child-marriage-rising-among-most-vulnerable-syrian-refugees
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komuniciranju z mentoriranci in spodbujanju mentorirancev k razmišljanju, ki presega 

spolne stereotipe, vsem udeležencem pa pomagajo bolje razumeti mladostniško obnašanje. 

 

Primeri informacij, ki jih mentorsko usposabljanje lahko zajame, vključujejo: 

 Gradivo o fazah mladostniškega razvoja z diskusijo o tem, ali so nekatere 

razvojne naloge bolj pomembne za dečke ali deklice. 

 Informacije o tem, kako ohraniti meje, če neučakani mentoriranci želijo, da bi 

razkrili več o svojem zasebnem življenju. 

 Kako lahko tiskane in medijske vire, ki se osredotočajo na vprašanja, povezana 

s spolom, uporabijo kot iztočnico za pogovore z mentoriranci o stereotipih. 

 Pripravite priporočila za branje in filme s tematiko spola oziroma gradiva, ki 

preizprašujejo stereotipe, in razmislite o idejah, kako spodbuditi pogovor. 

 Uspešne komunikacijske metode za delo z mladimi in kako spol vpliva na način 

komuniciranja. 

 

Pogled na razlike med fanti in dekleti nas opomni, da so mladi raznoliki v vseh vidikih 

življenja, ne glede na spol. Čeprav je spol pomemben dejavnik pri delu z mladimi, bo 

prilagajanje naše interakcije zavoljo naslavljanja njihovih edinstvenih individualnih potreb 

in lastnosti najverjetneje prineslo pozitivne rezultate. Mentorji naj preučijo lastne 

stereotipe o moških in ženskih vlogah ter spodbudijo mentorirance h kritičnemu 

razmišljanju o tem, kaj pomeni biti moški in ženska v njihovi matični kulturi, kulturi 

sprejemnici in širši globalni kulturi. Mentorirancem lahko pomagajo, da se lotijo novih 

aktivnosti in izzivov, zaradi katerih bodo postali celovitejši ljudje. A predvsem naj jih 

poslušajo in cenijo takšne, kot so. 

 

Spodbujanje pravičnosti in odpornosti  
Za mnoge otroke priseljence bodo izkušnje z odhodom od doma in spopadanjem s 
prehodom v novo državo z neznanim jezikom in kulturo velik izziv. Otroci begunci in 
njihovi starši so zapustili države, v katerih divjajo vojne in kjer kršijo človekove pravice, ter 
iščejo varnost in zaščito. Morda so prestali težko pot. Nekateri otroci begunci so doživeli 
boleče izgube ali so ločeni od staršev in družinskih članov. Drugi so morda v novi državi 
bolj izpostavljeni stresnim okoliščinam, kot so finančne stiske, selitve v nove nastanitve in 
menjave šol, napetosti doma, rasizem in negativni odnos do beguncev. 
 
Toda večina otrok in mladih beguncev je kljub številnim stiskam zelo odpornih. 
Obiskovanje šole prinaša vsakdanjo strukturo, občutek normalnosti in stabilnosti, obenem 
pa igra ključno vlogo pri prilagajanju spremembam, ki jih doživljajo. 
 
Člen 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah prepoveduje vsakršno diskriminacijo 

na podlagi invalidnosti, medtem ko 26. člen določa pravico invalidov, da »uživajo pravico 

do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter 

sodelovanja v življenju skupnosti«. Evropska unija in njenih 27 držav članic je tudi 

pogodbenic Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, najpomembnejšega 

mednarodnega standarda o pravicah invalidov. Konvencija ZN o pravicah invalidov se 

izrecno ne sklicuje na begunce in migrante invalide. Kljub temu pa 11. člen o nevarnih 

razmerah in humanitarnih krizah od držav pogodbenic Konvencije zahteva, naj »v skladu 

z obveznostmi po mednarodnem pravu, tudi po mednarodnem humanitarnem pravu in 

mednarodnem pravu o človekovih pravicah, sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Zakonodaja-ki-ni-na-PISRS/Kulturna-raznolikost/1c24133420/Konvencija-o-pravicah-invalidov.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Zakonodaja-ki-ni-na-PISRS/Kulturna-raznolikost/1c24133420/Konvencija-o-pravicah-invalidov.pdf
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varstva in varnosti invalidov v nevarnih razmerah, ki vključujejo tudi oborožene spopade 

[in] humanitarne krize«. 

 

Dobre prakse za spodbujanje pravičnosti in odpornosti so: 

 Izogibajte se posploševanju izkušenj in potreb otrok 

Zelo pomembno je razumeti, da otroci begunci in njihove družine niso homogena 

skupina. Če govorijo isti jezik ali prihajajo iz iste vasi, mesta ali države, še ne 

pomeni, da ljudje vselej čutijo, da pripadajo isti etnični ali kulturni skupini ali da 

imajo enaka prepričanja in da so naklonjeni istim stvarem. Napačno bi bilo 

domnevati, da bodo vsi otroci, ki imajo begunsko izkušnjo, na enak način prizadeti 

zaradi nje oziroma da se bodo nanjo odzivali na enak način. 

 Identificirajte trenutne dejavnike, ki vplivajo na dobrobit otrok 

Namesto da prenagljeno presojate, da begunski otroci potrebujejo specialistično 

zdravljenje ali podporo na področju duševnega zdravja, upoštevajte trenutni položaj 

otroka in njegove družine. Otroci so lahko ranljivi zaradi stresnih okoliščin, s 

katerimi se srečujejo v državi sprejemnici, kot so finančne stiske, pogoste selitve in 

zato pogoste menjave šol, negotovost zaradi prošenj za azil, pa tudi izzivi 

prilagajanja novi kulturi in učenja novega jezika. Mladi begunci se lahko srečujejo 

tudi z rasizmom in diskriminacijo zaradi negativne podobe prosilcev za azil, ki se 

pogosto pojavlja v medijih. 

 Osredotočite se na odpornost in pozitivne načine spopadanja s situacijo 

Aktivnosti, kot je pripovedovanje zgodb, lahko otrokom pomagajo razumeti in 

izraziti čustva v varnem okolju. Kreativne in skupinske aktivnosti, kot so glasba, 

igra, gledališče, umetnost in pripovedovanje zgodb, razvijajo tudi socialne veščine 

ter izboljšujejo motivacijo in učenje. Igra in športne aktivnosti lahko otrokom 

pomagajo obvladovati izkušnje z izgubo in spremembami. Otroci se lahko, če 

sproščajo napetosti, se zabavajo in uživajo, pogosto bolje spoprijemajo s situacijo in 

razvijejo odpornost. Igra in športne aktivnosti jim lahko pomagajo tudi pri 

razvijanju jezikovnih in socialnih veščin. 

 Pomagajte otrokom pri sklepanju prijateljstev 

Begunski otroci vedno navajajo prijatelje kot glavno oporo v šoli. Če bodo imeli 

socialno mrežo, se bodo počutili manj izolirane, družabnost pa bo izboljšala tudi 

njihovo samopodobo. 

 Izvedite več o podpori v šolah in pri drugih lokalnih virih ter storitvah 

Projektni partnerji potrebujejo seznam ustreznih in učinkovitih referenc za 

reševanje težav, če se te pojavijo, ali zagotavljanje podpore onkraj zmožnosti lastne 

organizacije. Kot organizacije, delujoče v socialnem sektorju, morate imeti 

obstoječo referenčno mrežo, obenem pa bodite odprti za razvijanje tovrstnih 

zmogljivosti, da bi lahko naslovili nove potrebe otrok priseljencev. Če ste, denimo, 

sodelovali s šolami, bi bilo vredno raziskati podporne mehanizme za priseljence, ki 

bi jih šole morda lahko vzpostavile. 
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5. Mentorstvo za integracijo – Vpliv na skupnost 
 

Mentorstvo ena-na-ena ima dokazano nedvoumne koristi tako za mentorja kot za 

mentoriranca. V primeru projekta, kot je MINT, učinek mentorskega programa znatno 

presega individualne pare. Družinam, ki se spopadajo s težavami, povezanimi z 

migracijami, sporoča, da so dobrodošle in da jim je pri gradnji novega življenja na voljo 

podpora. Takšen projekt, ki povezuje priseljensko skupnost in skupnost sprejemnico, ima 

lahko resnično globoke in široke učinke, s tem pa postavlja temelje za mirno, strpno in 

povezano družbo. 

Vključevanje staršev je bilo ključno za uspeh projekta, saj so igrali pomembno vlogo pri 

logistični koordinaciji, varnosti, prevajanju in kulturni mediaciji. Eden od stranskih 

učinkov projekta MINT je bil prispevek k integraciji družin kot celot. Eno od priporočil 

projekta za prihodnje intervencije z izrecnimi integracijskimi cilji je tako načrtna pomoč 

pri krepitvi socialnih vezi ali aktivnosti staršev in drugih družinskih članov. 

»Tudi meni bi bilo laže, če bi se na začetku tega projekta srečali z drugimi starši in se 

pogovarjali tudi o naših težavah. […] Imel sem priložnost slišati, da imajo tudi drugi 

otroci enake težave [kot moj sin], tako da se sedaj počutim nekoliko bolje«. 

starš, Poljska 

 

»Ali poznate kakšno prostovoljsko družino? Ko smo končali tečaj slovenskega jezika, 

smo ostali doma in ga začeli pozabljati, ker ga nismo uporabljali. Če imate 

prostovoljsko družino, lahko denimo pride enkrat na mesec na obisk, lahko skupaj 

spijemo kavo in se pogovarjamo v slovenščini«. 

starš, Slovenija 

 
Seveda je treba paziti, da človeške in materialne vire razporedimo tako, da ima 

prednost individualni mentorski odnos in ga ne ogrozimo. 

 

Toda vključevanje družin v izbrane skupinske aktivnosti je lahko eden od načinov lajšanja 

zahtevnega prehoda in zagotavljanja, da bodo učinki projekta trajni. 
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Dodatek 1 – Teorija spremembe projekta MINT  
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Dodatek 2 – Koristne povezave 
V nadaljevanju je nekaj povezav, ki se vam bodo morda zdele koristne pri oblikovanju 
mentorskega programa. Druga koristna gradiva najdete v spletni knjižnici platforme Child 
Protection Hub (ChildHub). 

 

Glavne smernice in koristni viri pomoči 
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (UNCRC) 
 
Otrokom prijazna verzija Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah 
 
Agencija Evropske unije za temeljne pravice o otrokovih pravicah 
 
Platformo Child Protection Hub je ustanovila skupina posameznikov in organizacij iz 
devetih držav iz jugovzhodne Evrope in širše evropske regije. Kot profesionalna skupnost 
si prizadevajo za varno, spodbudno in vključujoče okolje za vse otroke. Zbrali so se, da bi 
uresničili ta ambiciozni projekt in strokovnjakom za zaščito otrok zagotovili orodja za delo 
in razvoj, prostor za stalno učenje in komunikacijo ter priložnost, da postanejo del močne 
regionalne skupnostne prakse. 
 

Več informacij o konfliktih v državah, iz katerih bežijo begunci, je na voljo na platformi 

Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) Refworld. 

 

Pravica biti slišan: Zgodbe otrok in mladostnikov na begu, UNICEF, 2018: Pričevanja 

skoraj 4 tisoč mladih migrantov in beguncev, ki so se odzvali na globalno anketo Unicefa. 

Poročilo izpostavlja številne izzive, s katerimi so se soočili ti izkoreninjeni mladi, pa tudi 

njihova upanja in želje. Obenem nas opominja na šesttočkovno agendo Unicefa za 

zagotovitev varnosti za migrantske in begunske otroke ter mlade. 

 

Poročilo Eurydice: Vključevanje učencev s priseljenskim ozadjem v šole v Evropi: 

Nacionalne politike in ukrepi. 

 

Viri o zagotavljanju varnosti  
Keeping Children Safe je vodilna pobuda za podporo zaščiti otrok. Spletno mesto platforme 

je neprecenljiv vir smernic, gradiv in pristopov. Njihova knjižnica nudi mnoštvo koristnih 

virov. 

 

Koristne smernice ponuja tudi kanadski Rdeči križ. Priročnik Deset korakov za ustvarjanje 

varnega okolja za otroke in mladino (Ten steps to Creating Safe Environments for Children 

and Youth) je vodič za razvijanje, implementacijo in spremljanje strategij za obvladovanje 

tveganj, ki ozavešča organizacije, kako ustvariti varno okolje, v katerem se vse osebje in 

udeleženci, zlasti pa otroci in mladina, počutijo varni pred nasiljem, zlorabami in 

nadlegovanjem. 

 

Participacija otrok 
Ta modul sodi v zbirko virov, razvito v okviru programa Akcija za otrokove pravice (ARC / 

Action for the Rights of Children) – medagencijske pobude, ki sta jo sprožila UNHCR in 

zveza Save the Children, kasneje pa so se ji pridružile še druge organizacije, vključno s Terre 

https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf?_ga=2.17743997.572657334.1554301871-1855567296.1554301871
https://www.unicef.org/rightsite/files/rightsforeverychild.pdf
https://fra.europa.eu/en/theme/rights-child
https://childhub.org/en
https://www.refworld.org/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/12/A_right_to_be_heard_youthpoll.pdf
https://www.eurydice.si/publikacije/Prelet-politik_Vkljucevanje-ucencev-s-priseljenskim-ozadjem-v-sole-v-Evropi.pdf
https://www.eurydice.si/publikacije/Prelet-politik_Vkljucevanje-ucencev-s-priseljenskim-ozadjem-v-sole-v-Evropi.pdf
https://www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/capacity-building/resource-library
https://www.ifrc.org/PageFiles/53517/Canadian%20RC%20Ten%20Steps%20to%20Creating%20Safe%20Environments%20for%20Children%20and%20Youth.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/53517/Canadian%20RC%20Ten%20Steps%20to%20Creating%20Safe%20Environments%20for%20Children%20and%20Youth.pdf
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/arc_resource_pack_participation_and_inslusion_en.pdf?file=1&type=node&id=29655


62 
 

des Hommes, z namenom povečati zmogljivosti UNHCR, vlad in nevladnih organizacij za 

zaščito in oskrbo otrok v izrednih razmerah. 

 

Kaj je participacija in s kakšnimi ovirami se soočajo otroci s posebnimi potrebami, ko 

poskušajo sodelovati? [Povzetek ChildHub] 

 

Aktivnosti za usposabljanje mentorjev 
Švedsko skavtsko gibanje ima koristen priročnik o raznolikosti, ki vsebuje številne 

aktivnosti, ki mladim pomagajo pri raziskovanju idej o raznolikosti in migracijah. 

 

Viri za aktivnosti za interakcije med mentorjem in mentorirancem 
Na spodnjih povezavah si lahko ogledate, kako so večstopenjski pristop organizacije Child 

to Child uporabljali za podporo ranljivim otrokom pri reševanju težav, ki jih zadevajo, in 

zmanjševanju tveganja nesreč. Na voljo so podrobna navodila za moderatorje. Mnoge 

aktivnosti je mogoče prirediti za uporabo v kateremkoli programu mentorstva za 

integracijo – še zlasti pri iskanju načinov, kako povezati mentorski program z 

zagovorništvom otrok in mladine. 

 

 Podpora ranljivim otrokom 

 Vključevanje otrok v zmanjševanje tveganja nesreč 

 

Zveza Education International je razvila priročnik za učitelje in šolske sindikate, ki delajo z 

otroki migranti in begunci, da bi pravica do kvalitetnega izobraževanja postala stvarnost za 

vse. 

 

Organizacija Terre des Hommes je objavila priročnik Gibanje, igre in šport (Movement, 

Games and Sport), namenjen predvsem podpori projektom za psihosocialno pomoč in 

izboljšanju kvalitete aktivnosti z otroki; gosti ga platforma ChildHub. 

 

Monitoring, evalvacija in izobraževanje  
Konceptualni okvir za merjenje rezultatov participacije mladostnikov 

Zbirka orodij za monitoring in evalvacijo participacije otrok, ki prinaša konceptualni okvir 

za ocenjevanje participacije otrok, analizo napredka v določenem okolju ter evalvacijo 

obsega in kvalitete participacije. Ponuja tudi praktična orodja za zbiranje informacij, 

potrebnih za monitoring participacije otrok. Zbirka orodij je sestavljena iz šestih brošur: 

 

 Brošura 1: Uvod 

 Brošura 2: Ocenjevanje ustvarjanja participativnega in spoštljivega okolja za otroke 

 Brošura 3: Kako oceniti obseg, kvaliteto in rezultate participacije otrok 

 Brošura 4: Deset stopenjski vodič za monitoring in evalvacijo participacije otrok 

 Brošura 5: Orodja za monitoring in evalvacijo participacije otrok 

 Brošura 6: Izkušnje otrok in mladih, nasveti in priporočila 

 

Primeri zagovorništva 
Več zgodb o begunskih izkušnjah je na voljo na: 

 

https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/what_is_participation_and_what_barriers_do_children_with_disabilities_face_when_trying_to_participate.pdf?file=1&type=node&id=25204
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/what_is_participation_and_what_barriers_do_children_with_disabilities_face_when_trying_to_participate.pdf?file=1&type=node&id=25204
http://timetobewelcome.eu/wp-content/uploads/2018/02/Them-n-U_Sweden.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Supporting_Vulnerable_Children.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Involving-Children-in-Disaster-Risk-Reduction.pdf
https://ei-ie.org/en/detail/16070/a-new-toolkit-to-bring-more-inclusion-into-education
https://childhub.org/en/child-protection-online-library/movement-games-and-sport-mgs
https://childhub.org/en/child-protection-online-library/movement-games-and-sport-mgs
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/Toolkit_for_monitoring_and_evaluating_childrens_participation_book_1_en.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/Toolkit_for_monitoring_and_evaluating_childrens_participation_book_2_en.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/Toolkit_for_monitoring_and_evaluating_childrens_participation_book_3_en.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/Toolkit_for_monitoring_and_evaluating_childrens_participation_book_4_en.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/Toolkit_for_monitoring_and_evaluating_childrens_participation_book_5_en.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/Toolkit_for_monitoring_and_evaluating_childrens_participation_book_6_en.pdf
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 BBC Road to Refuge 

 Scattered People: Center za podporo beguncem v Brisbaneu: zgodbe o beguncih in 

njihovih potovanjih v enajstih fazah tranzicije 

 Road to Refuge, zgodbe 

 Celebrating Refugee Lives (Afganistan, Sierra Leone, Hrvaška, Irak, Burma, Sudan) 

 

Primeri iger  
(pripravila Terre des Hommes Romunija) 
 
Igre treninga uma 

 Brain Metrix 

 Luminosity 

 Fit brains trainer 

 Peak 

 Brain it on 

 8 Funny trick questions 

 https://beaconing.eu/ 

 

Igre o demokraciji in človekovih pravicah 

 Družabna igra »Demokracija«, razvita na Norveškem: https://www.rafto.no/ 

 Družabna igra NESTA – INNOVATE! (za odločevalce) 

https://www.nesta.org.uk/feature/innovate-policymakers-board-game/ 

 Igra o osmih ključnih kompetencah in priročnik – dolgoročni projekt 

8KEYCOM vključuje devet iger in dodatna gradiva za neformalne izobraževalne 

aktivnosti za globlje razumevanje koncepta osmih ključnih kompetenc in njihovega 

razvoja. Vse skupaj najdemo v »Čarobnem nahrbtniku«! 

http://www.8competencesgame.com/?page_id=59 

 Soba pobega za človekove pravice: 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

1816/TOOLBOX_Few%20m2%20of%20different%20reality.pdf 

 Igra s kartami – kovček – razumeti migracije: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/suitcase-an-experiential-game-

for-understanding-of-migrations.2372/ in https://www.salto-

youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1928/Suitcase_English-

extreme%20compressed.pdf 

 Kvartet diktatorjev: 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

1027/dictator%20cards.zip in https://www.salto-

youth.net/tools/toolbox/tool/dictator-cards.1470/ 

 Karte zgodovine človekovih pravic: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/human-rights-history.1427/ 

 Spominska igra o človekovih pravicah: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/human-rights-memory.1390/ 

 Spominska igra o rasizmu in izključenosti: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/memo3.1392/ 

 Igra Werewolf o človekovih pravicah: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/midnight.1393/ 

http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/road_to_refuge/persecution/default.stm
http://www.brisbane-stories.webcentral.com.au/scatteredpeople/
http://www.roadtorefuge.com/
https://thebox.unsw.edu.au/video/celebrating-refugee-lives/
http://www.brainmetrix.com/memory-game
https://www.lumosity.com/
http://www.fitbrains.com/
http://www.peak.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton&hl=ro
https://www.youtube.com/watch?v=c3i19cAKxqc
https://beaconing.eu/
https://www.rafto.no/
https://www.nesta.org.uk/feature/innovate-policymakers-board-game/
http://www.8competencesgame.com/?page_id=59
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1816/TOOLBOX_Few%20m2%20of%20different%20reality.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1816/TOOLBOX_Few%20m2%20of%20different%20reality.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/suitcase-an-experiential-game-for-understanding-of-migrations.2372/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/suitcase-an-experiential-game-for-understanding-of-migrations.2372/
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1928/Suitcase_English-extreme%20compressed.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1928/Suitcase_English-extreme%20compressed.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1928/Suitcase_English-extreme%20compressed.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1027/dictator%20cards.zip
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1027/dictator%20cards.zip
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/dictator-cards.1470/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/dictator-cards.1470/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/human-rights-history.1427/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/human-rights-memory.1390/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/memo3.1392/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/midnight.1393/
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Igre o sodelovanju, mladini in vključenosti 

 Družabna igra za komunikacijo in skupinsko delo: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/way-to-soar.2278/ 

 Igra v stilu Werewolf – »Super igra o prostovoljstvu« (»Awesome Volunteering 

Game«) je igra vlog, namenjena spodbujanju prostovoljstva kot odgovora na 

družbene izzive. Njena ciljna skupina so mladi, igralo naj bi jo najmanj osem in 

največ dvajset igralcev. https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/awesome-

volunteering-game.1455/ 

 Motiv8: družabna igra v človeški velikosti, ki raziskuje motivacijo mladih: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/motiv8-board-game.1167/ 

 Poletimo skupaj: družabna igra o družbeni vključenosti: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/let-s-fly-together-

boardgame.1431/ 

 Postanimo prostovoljci: družabna igra o prostovoljstvu: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/board-game-let-s-

volunteer.1430/ 

 Igra Hasi: družabna igra o medkulturnosti: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/hasi-game.1256/ 

 InterconAction: družabna igra o globalnih izzivih in trajnosti: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/boardgame-interconaction.1456/ 

 Družabna igra o invalidnostih: 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/board-game-about-

disabilities.328/ 

 

Digitalne igre 

 Igra o demokraciji Demokratispillet iz Danske: https://demokratispillet.dk/ 

 EN.GA.G.E.: digitalne igre za podjetniško izobraževanje v osnovnih in srednjih 

šolah: 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

2119/ENGAGE-MANUAL_EN.pdf in http://www.engagegame.eu/en-ga-g-e-

digital-games/ 

 Word4Word: človekove pravice – besedne igre: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indea.word4wordhumanrigh

ts in https://itunes.apple.com/app/id1435132019 

 Igra o socialni vključenosti: 

http://youthincluded.com/social-inclusion-out-of-the-boxmobile-game/ 

 Igre o zaposljivosti: 

www.emplay.eu in https://www.salto-

youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1961/EMPLAY_handbook.pdf 

 Vstopite v Svet dostojanstva (zbirka iger): Enter Dignity World: 

http://enterdignityworld.com/ 

 

 

Igre za otroke, mladostnike in mlade 

 Ballotage: https://boardgamegeek.com/boardgame/259498/ballotage 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/way-to-soar.2278/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/awesome-volunteering-game.1455/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/awesome-volunteering-game.1455/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/motiv8-board-game.1167/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/let-s-fly-together-boardgame.1431/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/let-s-fly-together-boardgame.1431/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/board-game-let-s-volunteer.1430/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/board-game-let-s-volunteer.1430/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/hasi-game.1256/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/boardgame-interconaction.1456/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/board-game-about-disabilities.328/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/board-game-about-disabilities.328/
https://demokratispillet.dk/
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2119/ENGAGE-MANUAL_EN.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2119/ENGAGE-MANUAL_EN.pdf
http://www.engagegame.eu/en-ga-g-e-digital-games/
http://www.engagegame.eu/en-ga-g-e-digital-games/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indea.word4wordhumanrights
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indea.word4wordhumanrights
https://itunes.apple.com/app/id1435132019
http://youthincluded.com/social-inclusion-out-of-the-boxmobile-game/
http://www.emplay.eu/
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1961/EMPLAY_handbook.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1961/EMPLAY_handbook.pdf
http://enterdignityworld.com/
https://boardgamegeek.com/boardgame/259498/ballotage
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 D€mocracia: https://boardgamegeek.com/boardgame/158713/dmocracia 

 Article 27 / Člen 27: Igra Varnostnega sveta OZN: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/113293/article-27-un-security-council-

game 

 Werewolf Mechanics Family / Volkodlaki: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/925/werewolf 

 The Republic of Rome / Rimska republika: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/1513/republic-rome 

 Presidente / Predsednik: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/188985/presidente 

 Presidential Election / Predsedniške volitve: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/12765/presidential-election 

 Quorum / Kvorum: https://boardgamegeek.com/boardgame/9501/quorum 

 As Eleições e os Partidos / Volitve in stranke: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/45743/eleicoes-e-os-partidos 

 City Council / Mestni svet: https://boardgamegeek.com/boardgame/144632/city-

council 

 Democracy: Majority Rules / Demokracija: Pravilo večine: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/123162/democracy-majority-rules 

 European Union: The Board Game / Evropska unija: Družabna igra: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/181083/european-union-board-game 

 Democracy: The Board Game / Demokracija: Družabna igra: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/41140/democracy-board-game 

 Terraforming Mars / Teraformiranje Marsa: 

https://boardgamegeek.com/boardgame/167791/terraforming-mars 

 Charterstone / : https://boardgamegeek.com/boardgame/197376/charterstone 

 Hanabi: https://boardgamegeek.com/boardgame/98778/hanabi 

 

Drugi zanimivi članki in informacije: 

 Interakcija v družabnih igrah: 

http://makethemplay.com/index.php/2019/11/20/6-and-a-half-forms-of-

interaction-in-board-games/ 

 Kaj deluje in kaj ne v vaši igri: 

https://boardgamedesigncourse.com/how-to-figure-out-whats-working-in-your-

game-and-whats-not/ 

 Pravokotne omejitve: 

http://www.kindfortress.com/2019/11/29/design-patterns-perpendicular-

constraints/ 

 Sodelovanje ali tekmovanje: 

http://makethemplay.com/index.php/2017/10/04/7-forms-of-cooperation-you-

can-add-to-your-board-game/ 

 

  

https://boardgamegeek.com/boardgame/158713/dmocracia
https://boardgamegeek.com/boardgame/113293/article-27-un-security-council-game
https://boardgamegeek.com/boardgame/113293/article-27-un-security-council-game
https://boardgamegeek.com/boardgame/925/werewolf
https://boardgamegeek.com/boardgame/1513/republic-rome
https://boardgamegeek.com/boardgame/188985/presidente
https://boardgamegeek.com/boardgame/12765/presidential-election
https://boardgamegeek.com/boardgame/9501/quorum
https://boardgamegeek.com/boardgame/45743/eleicoes-e-os-partidos
https://boardgamegeek.com/boardgame/144632/city-council
https://boardgamegeek.com/boardgame/144632/city-council
https://boardgamegeek.com/boardgame/123162/democracy-majority-rules
https://boardgamegeek.com/boardgame/181083/european-union-board-game
https://boardgamegeek.com/boardgame/41140/democracy-board-game
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Dodatek 3 – Primeri pomembnih obrazcev 
Pričujoče primere obrazcev je treba prirediti tako, da se skladajo s kontekstom in 

uporabo organizacij. Dogovor med mentorjem in mentorirancem morata mentor in 

mentoriranec pripraviti skupaj na prvem srečanju. 

 

Obrazec za soglasje starša / skrbnika 

 
Spodaj podpisani starš ali skrbnik _______________________ dovoljujem, da moj 

otrok sodeluje v programu MINT, ki ga vodi [ime partnerske organizacije]. 

 

V celoti razumem, da program vključuje mentorje, ki bodo izbrani iz skupnosti, preverjeni 

(z nekaznovanostjo vred) in usposobljeni že pred začetkom programa. Za mentorja se 

pričakuje, da bo preživel vsaj [koliko časa] z mojim otrokom na [lokacija]. Mentor ne sme 

odpeljati mojega otroka ali se z njim srečati zunaj te lokacije brez ustreznega nadzora. 

 

Razumem, da se bo moj otrok udeležil uvodnega srečanja, na katerem bo izvedel več o 

programu. Načrtovano je, da bo program trajal devet mesecev, nato pa se lahko pogovorimo 

o podaljšanju. 

 

Razumem, da se v okviru mentorskega programa lahko izvede posebne skupinske dogodke 

(ki vključujejo vse mentorje in mlade) zunaj običajne mentorske lokacije. [Partnerska 

organizacija] bo glede teh dogodkov zagotovila ustrezen nadzor, pa tudi predhodne 

informacije o značilnostih teh aktivnosti. 

 

Razumem, da bodo zaposleni [partnerske organizacije] poskrbeli za stalno spremljanje 

mentorskih aktivnosti. 

 

Zaposlenim [partnerske organizacije] dovoljujem uporabo fotografij svojega otroka, 

posnetih med njegovim / njenim sodelovanjem v mentorskem programu, in se 

odpovedujem vsem pravicam do nadomestila. 

 

 

_________________________                   ___________________________ 

 

Ime starša / skrbnika                                               Podpis starša / skrbnika 

 

_________________________ 

 

Datum 
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Kontaktne informacije v sili 

    
 Mati Oče Dodatni kontakt 
Odnos n.p. n.p.  
Ime    
Telefon doma    
Telefon v službi    
Mobitel    
Domači naslov    
 
Dodatne informacije 
 
Povejte nam, kaj je še pomembno za dobrobit vašega otroka. 
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Primer opisa del in nalog za mentorje 
 

Položaj 

Mentor nedavno prispelih otrok priseljencev 

Namen 

Delovati kot vzor, zagovarjati in podpirati na novo prispele25 otroke pri integraciji ter jih 

pripraviti na vstop v formalno in neformalno izobraževanje. 

Dolžnosti 

 Zavezanost, da vzpostavi odnos z nedavno prispelim otrokom priseljencem in mu je 

v podporo. 

 Udeležba in aktivno sodelovanje na dvodnevnem uvodnem usposabljanju. 

 Osebno srečanje z mentorirancem vsaj trikrat na mesec. 

 Enkrat na dva meseca se z mentorirancem udeleži »aktivnosti na prostem«. 

 Skupaj z mentorirancem pripravi načrt aktivnosti in vodi mentoriranca skozi te 

aktivnosti. 

 Beleži srečanja mentorja / mentoriranca za spremljanje napredka. 

 Udeležuje se rednih sestankov s koordinatorjem mentorjev za izmenjavo mnenj o 

napredku in morebitnih težavah. 

 Podpora kolegom mentorjem, ko se pojavijo težave. 

Kvalifikacije 

 Sposobnost empatije in razumevanja mladih iz različnih kulturnih okolij. 

 Neobsojajoč, sposoben uporabljati razvojni pristop pri delu z mlado osebo. 

 Sposoben je aktivnega poslušanja ali pripravljen to sposobnost še (naprej) razvijati. 

 Zaželene so izkušnje z delom s priseljensko mladino ali z otroki na splošno. 

Trajanje obveznosti 

Mentor se mora zavezati za vsaj en devetmesečni mentorski cikel, po možnosti dva. 

Prednosti 

 Priložnost za izboljšanje veščin vodenja in moderatorstva; imeli boste priložnost 

uporabljati veščine, kot so timsko delo, odločanje v spodbudnem okolju in zaupna 

komunikacija. To so ključne veščine, ki izboljšujejo zaposljivost in samozavest. 

 Pridobitev usposobljenosti in stalne podpore, ki bo vključevala pregled značilnosti 

in močnih točk priseljenske mladine, izzive, s katerimi se sooča priseljenska 

mladina, priročnik z viri s predlogi za aktivnosti in strategijami za razvoj tesne vezi 

z mentorirancem. 

 Spoznavanje novih kultur, priložnost za razvoj novih načinov spoštovanja 

raznolikosti, pomoč pri spremembah v življenju na novo prispelega otroka. 

 Priložnost za zabavo in sodelovanje pri brezplačnih kulturnih, socialnih ter športnih 

aktivnostih. 

 Na koncu programa mentor prejme certifikat, na katerem so izpostavljene veščine, 

obveznosti, ki jih je sprejel, in kakšen učinek je imelo njegovo delo. 

 

                                                        
25 V projektu MINT je bilo dogovorjeno, da so »na novo prispeli« otroci tisti otroci priseljenci, ki so v državo 
sprejemnico prispeli v obdobju zadnjih petih let pred začetkom projekta. 
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Dogovor o zaupnosti za mentorje 
 

Vse informacije v zvezi z mentorirancem in informacije, ki vam jih je povedal mentoriranec, 

so zaupne, in jih ne smete povedati nikomur drugemu. Vendar pa morate o nekaterih 

stvareh poročati. Obljubite mentorirancu, da boste zaupne informacije ohranili v tajnosti. 

Povejte mu, da jih lahko deli z vami, da pa ste o nekaterih stvareh obvezani poročati. Za 

dobrobit mentoriranca, pa tudi zato, da se zaščitite, je ključno, da se držite naslednjih izjem: 

 

1. Če vam mentoriranec zaupa, da je žrtev spolne, čustvene ali fizične zlorabe, 

morate o tem takoj obvestiti [ime koordinatorja programa] in [ime odgovorne 

osebe v organizaciji]. Zabeležite v koledar, kdaj ste to informacijo sporočili in 

komu. Ne pozabite, da so takšne informacije izjemno osebne in da lahko močno 

pretresejo življenja, ne le žrtve, ampak tudi njenih bližnjih, zato jih ne delite z 

nikomer, razen z ustreznimi organi. 

2. Če vam mentoriranec pove, da je vpleten v kakršnokoli nezakonito aktivnost, 

morate o tem takoj obvestiti [ime koordinatorja programa]. Zabeležite v 

koledar, kdaj ste to informacijo sporočili in komu. 

 

S temi postopki želimo v prvi vrsti zaščititi mentorirance in preprečiti, da bi se zdelo, da v 

okviru mentroskega programa zaposleni in prostovoljci ravnajo neprimerno. Ena sama 

obtožba lahko resno škoduje ugledu vseh sodelujočih in ogrozi mentorski program. 

 

Prosimo, vedite, da cenimo vaše sodelovanje pri tem projektu in vašo zavezanost tem 

postopkom. Če imate kakršnakoli vprašanja, pokličite [ime koordinatorja programa] na 

[telefonska številka]. 

 

Prebral sem, razumem in se strinjam, da bom dosledno upošteval vlogo mentorja / 

prostovoljca v programu mentorstva. Razumem, da se lahko zaradi neupoštevanja 

mentorskih postopkov moje sodelovanje v programu prekine. 

 

_____________________                           __________________________ 

 

Ime                                                               Podpis 

 

_____________________ 

 

Datum 
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Obrazec za soglasje za fotografijo 

 
Prosimo, da izpolnjeni obrazec čimprej vrnete koordinatorju mentorskega 

programa. 

 

Ime mentoriranca: _______________        Datum rojstva: _______________ 

 

[Partnerska organizacija] bi želela fotografirati ali posneti videe naših udeležencev za 

potrebe promocije mentorskega programa. Fotografije ali videi bodo objavljeni v naših 

tiskanih publikacijah oziroma na spletnih platformah. Ob fotografijah nikdar ne bodo 

objavljena imena otrok. Elektronske datoteke, bodisi fotografije bodisi video posnetki, 

bodo varno shranjene in dostopne samo pooblaščenim uporabnikom. Pred uporabo 

fotografij / videov vašega otroka potrebujemo vaše dovoljenje. 

 

Prosimo, odgovorite na spodnja vprašanja, nato podpišite in datirajte obrazec, kakor je 

navedeno. 

 

Prosimo, obkrožite 

1. Ali lahko fotografijo vašega otroka uporabimo v tiskanih publikacijah? 

DA / NE 

2. Ali lahko uporabimo fotografijo vašega otroka 

kot del aktivnosti večje skupine? 

DA / NE 

kot prikaz individualne aktivnosti? 

DA / NE 

3. Ali lahko dovolimo, da se fotografija vašega otroka uporabi za objavo v 

časopisu? 

DA / NE 

 

Za objavo fotografij v časopisih veljajo stroga pravila; če imate starši v zvezi s tem 

pomisleke, se lahko posvetujete s [ime predstavnika organizacije]. 

 

To soglasje velja od datuma podpisa, dokler vaš otrok ne zapusti projekta. Fotografije in 

videi bodo po odhodu vašega otroka varno arhivirani, a brez ponovnega soglasja ne bodo 

ponovno uporabljeni ali objavljeni. Z arhiviranjem poskrbimo, da se dragocene informacije 

o dosežkih projekta ne izgubijo. 

 

Zavedamo se, da bodo starši, skrbniki in družinski člani morda želeli snemati dogodke, kar 

z veseljem dopuščamo, zavedati pa se morajo, da s0 takšne fotografije / posnetki izključno 

za osebno družinsko rabo. 

 

_________________                               ______________________ 

 

Ime                                                           Podpis 

 

_________________ 

 

Datum 
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Dogovor med mentorjem in mentorirancem 
 

Mentor in mentoriranec prostovoljno vstopava v mentorski odnos, od katerega 
pričakujeva, da bo za oba koristen. Želiva, da gre za izkušnjo v obojestransko zadovoljstvo, 
kjer bo večina časa, ki ga bova preživela skupaj, namenjena aktivnostim, usmerjenim k 
ciljem mentoriranca.  
 

Pogostost srečanj 

Kako pogosto se bova srečevala? ______________________ 

Na kateri dan / dneve v tednu: ______________________________ 

Kje se bova srečevala? _____________________________ 

Koliko časa bodo trajala srečanja? _____________________ 

 

Vloga mentorja 

Kot mentor bom mentorirancu nudil pomoč in podporo, ne da bi pričakoval denarno 
nadomestilo. Prav tako družini in mentoriranki/mentorirancu ne bom nudil denarne 
podpore. Na prvem srečanju se bodo jasno določila meje in pričakovanja. Če se srečanja z 
mentorirancem ne bom mogel udeležiti, bom to čim prej sporočil koordinatorju mentorjev 
ali mentorirancu. V tem primeru se bomo dogovorili za nov termin srečanja.  
 

Vloga mentoriranca 

Kot prostovoljni udeleženec tega mentorskega projekta se zavezujem, da bom skozi ves 

program sodeloval z mentorjem, se udeleževal vseh načrtovanih srečanj z njim in z njim 

tudi tedensko komuniciral. Če se zgodi kaj nepredvidenega in mi ne bo uspelo priti na 

načrtovano srečanje, bom mentorja obvestil že vnaprej, da bova lahko srečanje prestavila. 

Poskušal bom doseči svoje osebne cilje, odprt bom za povratne informacije mentorja. 

 

Zaupnost 

Nič, kar mentoriranec pove mentorju, ne sme biti predmet pogovora z drugimi, razen s 

koordinatorjem mentorja. Če mentor meni, da je pomembno vključiti še drugo odraslo 

osebo, se o tem najprej pogovori z mentorirancem. Če obstaja kakršno koli tveganje za 

fizično/psihično nasilje do mentoriranca ali drugih, mora mentor prekiniti zaupnost in 

poiskati zaščito za ogroženega posameznika. 

 

Sporazumna prekinitev 

Strinjava se s sporazumno prekinitvijo tega odnosa, če se ta iz kakršnegakoli razloga zdi 

primerna. Vsaka stran ima možnost iz kakršnegakoli razloga prekiniti odnos, preden pa 

sprejme takšno odločitev, se naj o njej pogovori s koordinatorjem mentorjev. 

 
 
 

__________________________              ___________________________ 

 

Mentoriranec                                                           Mentor 

 

__________________________              _____________________________ 

 

Datum                                                                       Datum 
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Metodološki okvir mentorstva 

Na podlagi pristopa, ki ga razvila organizacija Child to Child 

    

 

Posodobljeno februarja 2021 


