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1 Uvod 
Cilj projekta Erasmus + Job to Stay je dolgoročno vključevanje beguncev na domači trg dela. 

Zato je treba razviti nove načine za merjenje kompetenc, orientacije za delo in primernosti ter 

zahtevanih kvalifikacij. Le tako se lahko na trg dela vključi veliko število beguncev. Zaradi tega 

se preizkušajo in izvajajo novi pristopi k merjenju, usposobljenosti in certificiranju. Projekt 

združuje potrebe turističnega trga po kvalificiranih in pomožnih delavcih s potrebo po 

vključevanju beguncev na trg dela in družbo. Projekt je zato namenjen predvsem ženskam 

beguncem, katerih vključevanje na trg dela je pogosto velik izziv (na primer nižje izobraževanje 

in / ali poklicno usposabljanje, tradicionalne vloge). Mnogi današnji programi izobraževanja in 

integracije ne morejo upoštevati ustreznih pedagoških, socialnih in psiholoških značilnosti 

žensk. Obstaja tveganje, da posebne potrebe beguncev ne bodo dobile pozornosti, ki jo 

potrebujejo. Zaradi tega so bili v okviru projekta Job to Stay ustvarjeni različni rezultati: 

 

• Intelektualni rezultat 1 (IO1): razvoj orodja / procesa ocenjevanja za merjenje osnovnih 

formalnih kvalifikacij (izobraževanje in usposabljanje) in drugih učnih izkušenj (neformalno 

/ neformalno učenje) za turistični in gostinski sektor. 

 

• Intelektualni izid 2 (IO2): razvoj prilagojenega programa usposabljanja in mentorstva za 

(ženske) begunce, ki želijo delati v turističnem sektorju z nizko kvalificiranimi poklici. Poleg 

obstoječih vsebin za usposabljanje (s tehničnim znanjem, veščinami in sposobnostmi) ta 

program vsebuje posebne module, ki se ukvarjajo s kulturnimi, etičnimi, komunikacijskimi 

in delovnimi organizacijskimi vprašanji, namenjen pa je beguncem z zelo različnim 

kulturnim poreklom. Poleg tega program ponuja okvire in smernice za mentorje beguncev, 

ki delajo v turistični panogi. 
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• Intelektualni rezultat 3 (IO3): razviti politični dokument, ki povzema izkušnje iz izvajanja 

projektov in oblikovalcem politike (na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni) 

zagotoviti jasna priporočila in smernice za uspešno vključevanje beguncev na trg dela. 

Poleg tega ta strateški dokument povzema 20 primerov najboljše prakse drugih projektov 

EU, ki se nanašajo na zaposlovanje in socialno vključevanje beguncev. 

Glavni rezultat IO3 so smernice. Opredelijo okvirne pogoje, postopke in cilje pripravništva v 

pilotski fazi zaposlitve za bivanje. Hkrati bodo septembra 2018 obravnavali glavne vsebine 

usposabljanja za projektne partnerje v Schwerinu. 

 
Ključni del zagotavlja tako imenovana „Team of Buddies“ ("ekipa prijateljev"). V tem delu se 

oblikuje individualizirana strategija zaposlitve ali zaposlovanja za vsakega posameznega 

udeleženca. Eden glavnih rezultatov IO3 so posebej razvite smernice, ki naj bi olajšale ravnanje 

s potnim listom kvalifikacije Job to Stay in s tem vključevanje beguncev v pilotno fazo projekta, 

pa tudi za vse uporabnike na splošno. Tu so predstavljene naslednje teme: pravni in 

organizacijski okvirni pogoji; Dolžnosti in pravice vsake vpletene stranke; Ukrepi za 

usposabljanje, ki so potrebni pred ali med pilotnim testom; Opredelitev učnih rezultatov in 

drugih ciljev, ki jih je treba doseči med pilotnim projektom; Okvir za sodelovanje med 

udeleženci, osebnim mentorjem, delodajalcem in ekipo prijateljev. Hkrati se upošteva tudi 

priprava na nadaljnje poklicno usposabljanje za trajnostno zaposlovanje po zaključku pilotnega 

projekta. Za zagotovitev trajnostne integracije imajo pomembno vlogo usklajena orodja za 

ocenjevanje in ocenjevanje spretnosti beguncev, kar se odraža v smernicah 

Devet partnerjev sodeluje v tem projektu EU in skupaj sodeluje pri doseganju skupnega cilja 

prek nacionalnih meja. Strokovno znanje evropskih sosedov (Avstrija), Formazione Co & So 

Network (Italija) in združenja Odyssée (Francija) omogoča socialno vključevanje in vključevanje 

žensk beguncev na trg dela. Poleg tega je razvoj izobraževalnih programov za ženske begunce 

ena temeljnih kompetenc slovenskega združenja Filantropia, ki ima bogate izkušnje s 

spodbujanjem prostovoljstva v Sloveniji. Zaradi svojega dela IHK Projektgesellschaft 
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(Ostbrandenburg) mbH in Združenje za socialne projekte (VSP) skoraj vsakodnevno 

komunicirata s ciljno skupino, poleg tega pa imajo tudi veliko nemško državo v okviru 

nemškega gospodarstva. Mrežno povezovanje je tudi ena od prednosti Evropske mreže za 

prenos in izkoriščanje rezultatov EU projektov (E.N.T.E.R., Avstrija), ki rezultate projekta širi 

med ciljne skupine, zainteresirane strani in širšo javnost. Nenazadnje Schwerin 

Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) in Univerza na primorskem (Slovenija) zagotavljata 

znanstveno kakovost mednarodnega projekta in zagotavljata, da so vsi rezultati znanstveno 

veljavni in dokazani. 

Te smernice naj služijo kot orientacija za delodajalce in vse udeležence v smislu vključevanja 

na trg dela kot "komplet prve pomoči", da bi dobili začetni vpogled v temo vključevanja. 

Vendar razlike ne obstajajo samo v evropskih državah, ampak predvsem med njimi; Zato je 

treba upoštevati tudi nacionalne standarde in predpise. To pomeni, da so zlasti državni 

predpisi in pravni okvir ter ravnanje z begunci v evropskih državah zelo individualizirani. Zaradi 

tega te smernice predstavljajo poskus standardizacije in prvega zbiranja primerov iz 

partnerskih držav, predstavljenih rešitev ni treba uporabiti za druge države; ne morejo biti 

edina rešitev tega vprašanja, ampak le še en prispevek k temu. Različica v angleškem jeziku je 

nekakšen okvir in splošni povzetek vseh rezultatov. Zadevne jezikovne različice (nemška, 

italijanska, francoska in slovenska) vsebujejo tudi predpise za posamezne države. 
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2 Pravna, praktična in organizacijska vprašanja  
V zadnjih treh letih je več kot 1,2 milijona beguncev prišlo v Nemčijo, da bi se izognili vojni, 

pregonom in nasilju v svojih matičnih državah. Mnogi od njih bodo dolgoročno ostali v 

Nemčiji. Njihova aktivna udeležba v družbi je v prvi vrsti odvisna od njihove uspešne 

integracije, ki jo je mogoče doseči z različnimi koraki - pripravništvo, poklicno usposabljanje 

ali poučevanje, neposreden vstop na trg dela itd. Vključevanje beguncev na trg dela rešuje 

širok spekter izzivov Težave, kot je pomanjkanje delavcev, zlasti v turističnem sektorju. 

Kljub temu je bila njihova integracija. Podjetja postavljajo veliko vprašanj: Kdo je podjetjem 

sploh dovoljeno najeti? Na kaj naj bodo pozorni? Kje lahko dobijo podporo? 

 

2.1 Verjetnost 

Priznani begunci imajo zelo veliko verjetnost bivanja. Praviloma najprej prejmejo dovoljenje 

za prebivanje tri leta. Za osebe, upravičene do subsidiarne zaščite, ki prvotno velja eno leto, 

se dovoljenje za prebivanje zaporedno podaljša. Glede na učinkovitost integracije je 

mogoče celo pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje. Vendar pa so tolerirane osebe 

omejene le po dolžini bivanja, običajno na šest mesecev. Potem pa se lahko vztrajno širi, 

kar včasih vodi do tako imenovanih "verižnih toleranc". Če upoštevamo dobre ukrepe za 

vključevanje, lahko strpnost povzroči tudi neomejeno dovoljenje za prebivanje. Kar zadeva 

verjetnost bivanja, prosilce za azil lahko razdelimo v tri glavne skupine, odvisno od države 

izvora: 

 

2.2 Prosilci za azil s pozitivno perspektivno prebivališče 

Pozitivna perspektiva bivanja obstaja, če stopnja zaščite presega 50% (tukaj "prilagojena 

zaščitna kvota" ne pride v poštev). To trenutno velja za naslednje države izvora: Eritrejo, 

Irak, Iran, Somalijo in Sirijo. Zvezni urad za migracije in begunce (BAMF v Nemčiji) letno 

določa merilo stopnje zaščite za države izvora. 
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2.3 Prosilci za azil iz varnih izvornih držav 

Tako imenovane varne izvorne države vključujejo Evropsko unijo, Albanijo, Bosno in 

Hercegovino, Gano, Kosovo, Makedonijo, Črno goro, Senegal in Srbijo. Po zakonu gre za 

države, v katerih zaradi demokratičnega sistema in splošnih političnih razmer ni nevarnosti 

preganjanja in podobno. Osebe, ki so po 31.08.2015 zaprosile za azil, ne smejo biti več 

zaposlene. 

2.4 Prosilci za azil z „nizko“ možnostjo prebivanja 

To velja za preostale države izvora.  

 
 

2.5 Kratek pregled postopka za azil  

Prosilci za azil kot dokaz o registraciji prejmejo kartico o prihodu (ali dokazilo o prihodu) v 

svoji prvi pisarni za registracijo, v prvem sprejemnem ali prihodnjem centru ali na terenskem 

uradu Zveznega urada. Kartica za prihod je prvi uradni dokument, ki vam omogoča bivanje v 

Nemčiji. Imetniku daje pravico do državnih dajatev, na primer za nastanitev, zdravstveno 

oskrbo in hrano. Kartica za prihod nadomešča doslej neuradno "potrdilo o prijavi prosilca za 

azil" (BüMA v Nemčiji), ki se je formalno razlikovalo od države do države. 

Po oddaji prošnje za azil prosilci prejmejo potrdilo o prebivanju, ki nato nadomesti potrdilo o 

vstopu. Begunce opredeljuje kot prosilce za azil v razmerju do vladnih agencij in dokazuje, da 

imajo zakonito prebivališče v Nemčiji. 

Na podlagi osebnega razgovora in podrobnega pregleda dokumentov in dokazov Zvezni urad 

odloča o prošnji za azil. Če zahtevek za zaščito obstaja, prosilec prejme pozitivno odločbo in 

velja za priznanega begunca. Oseba ima potem dovoljenje za prebivanje. Če se prošnja za azil 

zavrne, je za deportacijo ali izgon odgovoren pristojni organ za priseljevanje. Vendar obstaja 

možnost začasne prekinitve deportacije in odobritve dovoljenega odstopanja (opustitve 

deportacije), če obstajajo ovire za deportacijo, ki jih odločitev Zveznega urada ne bi mogla 

upoštevati. 
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2.6 Status prebivališča in dostop do trga dela 

Bivalni status beguncev je razviden iz njihovih identifikacijskih dokumentov. 
 

Priznani begunci  

Priznani begunci (kar pomeni begunce, katerih prošnja za azil je bila odobrena) prejmejo 

dovoljenje za prebivanje. To je začasno omejeno dovoljenje za prebivanje, ki se običajno 

podeli za tri leta. Tako dovoljenje za prebivanje omogoča popoln in sporazumen dostop do 

trga dela. 

Dovoljenje za naselje, tj. Trajna pravica do prebivanja, se lahko prizna priznanim beguncem 

po petletnem dovoljenju za prebivanje in po obstoju nekaterih ukrepov vključevanja. Tako je, 

če oseba tekoče obvlada A2 in si lahko sama zasluži denar. Z odlično integracijo se dovoljenje 

za poravnavo lahko izda šele po treh letih. V tem primeru mora oseba dokazati jezikovno 

raven C1 in pretežno samozadostno dohodkovno podporo za lastno preživljanje. 

Osebe s statusom subsidiarne zaščite  

Tisti, ki imajo status subsidiarne zaščite, so tisti, ki ne izpolnjujejo klasičnega statusa 

beguncev, vendar jim življenje ali zdravje ogrožajo v državi izvora. Sem spadajo na primer 

nevarnost mučenja, smrtne kazni ali vojne. Upravičenci do subsidiarne zaščite sprva dobijo 

dovoljenje za prebivanje za eno leto. Možno je podaljšati še dve leti. 

Pridobitev dovoljenja za poravnavo je možno po petih letih in dokazilom o določenih korakih 

ali ukrepih vključevanja (vsaj jezikovna raven A2 in vsaj pretežno lastna sredstva za 

preživetje). Upravičenci do subsidiarne zaščite imajo tudi popoln in sporazumen dostop do 

trga dela. 

 

Tolerirane / tolerirane osebe 

Toleranca (potrdilo o prekinitvi deportacije) je po definiciji nemške pravice do prebivanja 

"začasna prekinitev deportacije" tujcev. Toleranca se odobri, kadar to zahtevajo nujni 

humanitarni ali osebni razlogi. 

Toleranca se sprva izda šest mesecev, nato pa se lahko podaljša. Tako je možna toleranca z 

leti. Tolerirane ali tolerirane osebe imajo dostop do nemškega trga dela; Pri tem je treba 
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upoštevati in upoštevati posebne zahteve za odobritev. 

V skladu z Zakonom o integraciji vajenci dobijo toleranco ves čas svojega izobraževanja. Za 

tiste, ki že napredujejo, je mogoče pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje (dovoljenje za 

poselitev). 

 

Prosilci za azil 

Begunci, ki so zaprosili za azil, dobijo dovoljenje za prebivanje. To ji daje pravico, da živi v 

Nemčiji do konca azilnega postopka. Prosilci za azil imajo dostop do nemškega trga dela, 

vendar je treba upoštevati posebne zahteve za izdajo dovoljenj. 

 

Poleg določb 

Ali in kdaj bodo begunci imeli dostop do nemškega trga dela, lahko razberete tudi v osebnih 

dokumentih. Sekundarne določbe opredeljujejo dostop do trga dela. Možne so klavzule: 

 
� "Dovoljena zaposlitev": Zaposlitev je dovoljena in nadaljnje dovoljenje urada za 

priseljevanje ali priseljevanje ni potrebno. 

� "Zaposlitev je dovoljena samo z dovoljenjem Urada za priseljevanje ali priseljevanje": 

Urad za priseljevanje ali priseljevanje si pridržuje pravico do odločitve o sprejemu na 

delo. Praviloma se mora zvezna agencija za zaposlovanje dogovoriti (po prednostnih 

nalogah (če ni začasna) in pregledati delovne pogoje). 

 

Praktična opomba: 
V osebnih dokumentih so podatki o statusu prebivanja, dostopu do trga dela in o vseh 

pomožnih določbah. 

Dostop do trga dela do pripravništva, usposabljanja in zaposlitve  
Dostop do trga dela je odvisen od statusa prebivališča begunca. 

Dostop do priznanih beguncev na trgu dela  
Priznani begunci - kot vsak nemški državljan ali državljan EU - imajo prost dostop do 

nemškega trga dela. Glede zaposlovanja ni treba upoštevati nobenih posebnih značilnosti. 
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Dostop do trga dela za tolerirane in prosilce za azil  

Kar zadeva dostop do trga dela za tolerirane in prosilce za azil, je treba upoštevati številne 

posebnosti. V prvih treh mesecih po prihodu velja splošna prepoved zaposlitve (rok je izdaja 

kartice o prihodu). Od četrtega meseca zaposlitve je zaposlitev možna le s predhodno 

odobritvijo lokalnega urada za priseljevanje. Zahteva tudi odobritev zvezne agencije za 

zaposlovanje s prednostnim izpitom (če ga zakon o integraciji ne začasno prekine) in 

preučitvijo delovnih pogojev. Od 16. meseca prebivanja je prednostni pregled izpuščen (če 

ga ne odloži), od 49. meseca prebivanja pa se opusti tudi splošno dovoljenje zvezne agencije 

za zaposlovanje. To je ponovno pojasnjeno spodaj: 

 

- 1.-3. Mesec:  Zaposlitev ni dovoljena (čakalna doba) 

 
- 4.-15. Mesec:  Zaposlitev je dovoljena le po odobritvi lokalnega urada za priseljevanje. 

→ Prednostno preverjanje * in ocena delovnih razmer s strani Zvezne agencije za 
zaposlovanje 

 

- 16.-48. Mesec:  Zaposlitev je dovoljena le s soglasjem lokalnega urada za priseljevanje 

� Arbeitsbedingungen wurden durch die Bundesagentur für Arbeit geprüft  

� Prednostno preverjanje ni vec potrebno (potece) 

 
- iz 49. Mesec: Beschäftigung nur mit Genehmigung der Einwanderungs- oder Ausländerbehörde  

 
� Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit entfällt 

 

Genehmigung der Agentur für Arbeit 

Die Genehmigung der Agentur für Arbeit basiert in der Regel auf zwei Kriterien: 

• Prednost preverjanje: Prednostno preverjanje bo določilo, ali je nemški ali drugi delavec iz 

EU (vključno s priznanimi begunci) na voljo ali primeren za to delovno mesto. Če takšni ljudje 

obstajajo, imajo prednost in delo se jim ponudi v prvi vrsti. Šele ko vsi ti kandidati zavrnejo 

položaj, je mogoče prosilce za azil ali dopuščati. Prednostni izpit bo odpovedan (če ne bo 

začasno odložen) po 15. mesecu prebivanja v Nemčiji. 

• Pregled / ocena delovnih razmer: To naj bi zagotovilo, da za begunce veljajo enakovredni 
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pogoji na trgu dela (zlasti plače in delovni čas), kot za druge osebe s polno zaposlenostjo. 

Ocenjevanje delovnih pogojev se konča najpozneje po 48 mesecih v Nemčiji. 

Praktična opomba: 

 

Za preverjanje delovnih pogojev mora podjetje na pristojno agencijo za zaposlovanje 

predložiti "vlogo za delovno dovoljenje v skladu z 39. členom AufenthG". 

  

2.7 Pripravništvo za begunce 
Ali bodo begunci lahko pripravljeni v Nemčiji ali kdaj, je odvisno od njihovega prebivališča. 

Priznani begunci lahko opravljajo pripravništvo kot vsak nemški državljan ali državljan EU; Tu 

ni posebnih predpisov. Za prosilce za azil in za tolerirane osebe je običajno potrebna zahteva 

za soglasje in odobritev organa za tujce in lokalnega organa za tujce. Za ljudi iz varnih 

izvornih držav, ki so prošnjo za azil oddali po 31. avgustu 2015, velja splošna prepoved 

zaposlitve. 

 

Usposabljanje v podjetjih (vajeništvo, poklicno usposabljanje) za begunce 

Ali bodo begunci v Nemčiji ali kdaj lahko opravili vajeništvo (vajeništvo, poklicno 

usposabljanje), je odvisno od njihovega statusa prebivanja. Priznani begunci, kot vsak nemški 

ali državljan EU, se lahko usposabljajo v podjetju. Tu ni posebnih pomislekov. Za prosilce za 

azil in tiste, ki jih prenašajo, je treba odobriti in odobriti lokalni urad za priseljevanje. Zavodu 

za zaposlovanje se ni treba strinjati z usposabljanjem. Za ljudi iz varnih izvornih držav, ki so 

prošnjo za azil oddali po 31. avgustu 2015, velja splošna prepoved zaposlitve. 

 

Podpora 

Podjetja in begunci niso v postopku poklicnega usposabljanja sami. V teh primerih zvezna 

agencija za zaposlovanje ponuja številne podporne ukrepe, ki so običajno brezplačni za 

podjetja in so v veliki meri odprti za begunce. Ti podporni ukrepi segajo od oskrbe do 

finančne podpore. Možnost izobraževalne podpore pa je odvisna od prebivališča beguncev. 

Priznani begunci dobijo enako podporo kot nemški pripravniki ali državljani EU. Za prosilce za 
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azil se razlikuje med prosilci za azil s pozitivnim prebivališčem (trenutno: Eritreja, Irak, Iran, 

Somalija in Sirija) in drugimi prosilci za azil. 

 

Prosilci za azil s pozitivnimi napovedmi glede prebivanja in prosilci za azil iz Afganistana lahko 

sodelujejo pri podpori usposabljanju (abH) in podprtemu vajeništvu (AsA) po treh mesecih v 

Nemčiji in po 15 mesecih pri subvencijah za poklicno usposabljanje (BAB). Drugi prosilci za 

azil ne prejemajo državne podpore. 

 

Bolniki lahko izkoristijo podporo za usposabljanje (abH) po 12 mesecih bivanja in pomoč pri 

vajenju (AsA); Po 15 mesecih so upravičeni tudi do dodatka za poklicno usposabljanje (BAB) 

za poklicno usposabljanje. Ljudje iz varnih izvornih držav niso zagotovljeni. 

 

Pravna varnost v poklicnem usposabljanju (strpnost do poklicnega usposabljanja) 

Z uveljavitvijo zakona o integraciji bodo prosilci za azil dobili varno bivanje za celotno trajanje 

usposabljanja. Če je prošnja za azil prosilca za azil zavrnjena med vajeništvom, pripravnik 

dobi status tolerance za celotno trajanje vajeništva (tako imenovano "pravilo 3 + 2"). 

Delodajalci so lahko tako prepričani, da lahko vajeniki ostanejo v državi ves čas trajanja 

usposabljanja. Status tolerance se lahko podeli le, če so bili že pred začetkom usposabljanja 

začeti konkretni ukrepi za prekinitev bivanja. Datum deportacije ima zato prednost pred 

začetkom vajeništva. 

 

Po uspešno zaključenem usposabljanju se dovoljenje za prebivanje podeli za obdobje dveh 

let za opravljanje poklica, ki ustreza pridobljeni poklicni kvalifikaciji. Če v podjetju za 

usposabljanje po uspešnem zaključku ne bo stalne zaposlitve, se dodeljeni dodatek podaljša 

za šest mesecev, da bi iskali zaposlitev, sorazmerno s pridobljeno poklicno kvalifikacijo. 

Če se usposabljanje prekine - ne glede na naravo tečaja - je podjetje za usposabljanje dolžno 

nemudoma (običajno v enem tednu) obvestiti pristojni organ za tujce. Če podjetje ne izpolni 

te obveznosti, se lahko kaznuje z globo do 30.000 EUR. Lokalni urad za priseljevanje se mora 

še naprej dogovoriti za začetek usposabljanja. 
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2.8 Zaposlovanje beguncev 

Ali lahko begunci delajo v Nemčiji ali kdaj, je odvisno od njihovega prebivališča. Priznani 

begunci se lahko zaposlijo kot vsak nemški državljan ali državljan EU. Za to ni posebnih 

predpisov. 

Za prosilce za azil in za strpne osebe imajo na splošno dovoljenje in dovoljenje za tujce in 

lokalna agencija za zaposlovanje. Za ljudi iz varnih izvornih držav, ki so prošnjo za azil oddali 

po 31. avgustu 2015, velja splošna prepoved zaposlitve. 

 

Minimalna plača 

Najnižja plača od 1. 1. 2018 znaša trenutno 9,19 evra na delovno uro za vse zaposlene v 

Nemčiji. To velja tudi za begunce. Za kolektivno vezane delodajalce in zaposlene bo 

kolektivna plača izplačana, če presega minimalno plačo. 

Najnižja plača se ne uporablja za: 

• Delavci, mlajši od 18 let, brez zaključenega poklicnega usposabljanja 

• Pripravniki 

• obvezno pripravništvo 

• Poklicno usposabljanje ali študijska usmeritev (do tri mesece) 

• Ter poklicna ali študijska praksa (do tri mesece) 

Najnižja plača se izplačuje od prvega dne pripravništva kot del pripravništva ali poklicnega ali 

študijskega pripravništva tri mesece (ne od 4. meseca pripravništva). 

 

Zavarovalno kritje 

Nezgodno zavarovanje obstaja vsakič, ko je sklenjena pogodba med podjetjem in zaposlenim (pripravnik 

/ pripravnik). Zakonsko nezgodno zavarovanje tako obstaja za vse vrste zaposlitve, razen v času 

pripravništva ali opazovanja, saj tu ni opravljeno nobeno delo. V teh primerih se lahko osebe zavarujejo 

samo slučajno. Zavarovalno kritje obstaja od prvega delovnega dne, ne glede na to, ali in v kakšnem 
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obsegu plačo. Za to mora delodajalec delavca prijaviti za nezgodno zavarovanje.  

Udeleženci v programih Zavoda za zaposlovanje so zavarovani s strani agencije,  

ki je odgovorna za program. 

 

Bivanje / nastanitev 

Sorodniki z socialnimi prejemki lahko določijo kraj bivanja, da se prepreči nastanek 

aglomeracij. Uredba se uporablja s povratnim učinkom od 1. januarja 2016. Izjeme so 

begunci, ki so končali poklicno usposabljanje ali visokošolsko izobraževanje ali so zaposleni 

na področju socialne varnosti. Za to je potrebnih najmanj 15 ur na teden in dohodek 

najmanj 712 EUR. 

 

Integracijski ukrepi in programi (Nemčija) 

Prosilci za azil z dobrimi naslednicami se lahko udeležijo integracijskega tečaja (zaenkrat le 

omejen dostop). Usmerjevalni tečaj se bo povečal s sedanjih 60 na 100 učnih enot in se bo 

bolj osredotočil na poučevanje vrednot. Socialne koristi prosilcev za azil se lahko zmanjšajo, 

če begunci brez dobrega razloga zavrnejo integracijski tečaj. 

 

Kontaktna oseba 

Drugi strokovnjaki, ki si lahko pomagajo s strokovnim znanjem in pravno zavezujočimi 

informacijami, so prosto dostopni. Tu je nekaj pomembnih stikov: 

Zvezni urad za begunce in migracije (BAMF) je še posebej koristen pri vprašanjih prebivališča 

in dostopa do trga dela. Storitvene telefonske številke so dosegljive od 09:00 do 13:00 od 

ponedeljka do petka na 0911 94 36 39 0. 

Služba za delodajalce Zvezne agencije za zaposlovanje zagotavlja informacije o vseh 

vprašanjih glede dostopa beguncev do trga dela, pa tudi o različnih podpornih programih. 

Brezplačna storitev je na voljo na telefonski številki 0800 4 55 55 55 55 20. Kljub temu 

priporočamo, da se obrnete na lokalno agencijo za zaposlovanje. 

Lokalni urad za priseljevanje svetuje glede pravnega statusa beguncev. Na splošno lahko 
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lokalni urad za priseljevanje pomaga pri posebnih prošnjah in daje zavezujoče izjave. 

Za vprašanja o zavarovalnem kritju so za dodatne informacije na voljo ustrezne 

zavarovalnice. 
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3 Ekipa prijateljev (“Team of Buddies”) 

3.1 Ustreznost skupin prijateljev 
Kot vsak trg tudi trg dela urejajo pravila in zakoni, ki so jih države in Evropske unije že 

določile. Vendar to ne morejo biti enaka pravila, ob upoštevanju, da so politike držav članic 

različne in da so pogoji (gospodarski ali socialni) različni. 

Trg dela je povezan s povpraševanjem po ponudbi in povpraševanju po delovni sili, kjer 

povpraševanje in povpraševanje delovne sile pokrivata delodajalce. Je pomemben sestavni 

del vsakega gospodarstva in je tesno povezan s trgi kapitala, blaga in storitev (Investopedia 

2018). 

"Evropski svet je 26. marca 2010 odobril predlog Evropske komisije o novi strategiji za rast 

in delovna mesta, Evropa 2020, ki temelji na povečanem usklajevanju gospodarskih politik, s 

poudarkom na ključnih področjih, na katerih je treba ukrepati. povečati potencial Evrope za 

trajnostno rast in konkurenčnost. "(Evropska komisija, Sklep Sveta o smernicah za politike 

zaposlovanja držav članic, 2010). 

Nekatere smernice za politike zaposlovanja držav članic poudarjajo zlasti potrebo po 

vseživljenjskem učenju. Begunci, zlasti državljani tretjih držav, se soočajo z večjimi ovirami 

za vključevanje na trg dela. Bolj jim grozi revščina ali socialna izključenost (v primerjavi z 

domačini), četudi so zaposleni. "Socialno-ekonomske posledice beguncev so še hujše, saj 

predstavljajo eno najbolj ranljivih skupin migrantov na trgu dela in v družbi kot celoti" 

(Evropska komisija, 2018). 

Težave, s katerimi se srečuje ciljna skupina projekta Erasmus + Job to Stay, so večje od težav 

evropskih državljanov, na primer zaradi naslednjih dejavnikov: 

• nejasen pravni status; 

• različni kulturni standardi; 

• raznolikost jezikov, ki se govorijo v državah EU; 

• Diplome in spričevala matične države niso vedno priznani v Evropi; 

• stopnja izobrazbe in veščin je na splošno zelo nizka; 

• Nenazadnje obstoječi strah pred izključitvijo domačih delavcev s trga dela in drugi 
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predsodki, ki obstajajo med različnimi kulturami in državami. 

Da bi bil uspešen pri vključevanju ciljne skupine na trg dela v državah gostiteljicah, projekt Job 

to Stay ponuja možnost "Timov prijateljev". 

3.2 Kaj se skriva in kako deluje? 
"Ekipa prijateljev" je preplet igralcev, ki igrajo ključno vlogo pri vključevanju beguncev in 

prosilcev za azil na trg dela. Sem sodijo udeleženec sam, osebni mentor iz projekta Job to Stay, 

bodoči delodajalec, organi, pristojni za izdajo nacionalnih diplom, strokovnjaki za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje na strokovni, kulturni, jezikovni in poklicni ravni, pa tudi 

predstavniki služb na trgu dela in uradniki za integracijo. 

Zgoraj navedeni člani opravljajo naslednje naloge in odgovornosti: 

 

Udeleženec 

Jedro ekipe prijateljev ustreza ciljni skupini projekta. Za uspešno integracijo je pomembno 

poznati njihove potrebe in resno jemati njihove težave, da jih lahko spremljamo v naslednjih 

fazah in jim omogočimo. 

 

Osebni mentor iz projektnega partnerstva 

Osebni mentor iz projektnega partnerstva je ključna vez med ekipo prijateljev. Razen 

pripravljalne faze (npr. Iskanje potencialnih delodajalcev) in oblikovanja skupin za vsako 

državo projektno partnerstvo imajo strokovnjaki za poklicno usposabljanje ali organi za 

nacionalne stopnje običajno nalogo, da izberejo udeležence in jih dodelijo za delovna mesta v 

celotnem procesu. podpirajo. Tu mentor deloma prevzame te naloge. 

 

Prihodnji delodajalec 

Prihodnji delodajalci so povezava s trgom dela. Poznajo znanje, veščine in kompetence, ki so 

potrebne za različne poklice. Prav tako poznajo naloge, ki jih je treba opraviti na petih 

strokovnih področjih turizma (osredotočenih na projekt). Delodajalci redno pokrivajo tudi 

jezikovno znanje ali druge zahteve in zahteve za delovno mesto. 
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Pristojni organi (izdaja državne diplome) 

Organi, odgovorni za izdajo nacionalnih diplom, pogosto zaidejo v nacionalni okvir kvalifikacij. 

To služi kot formalni sistem za opis kvalifikacij in pomaga primerjati nacionalne sisteme 

kvalifikacij z EQF in olajšati korespondenco med njimi. Z dodelitvijo EOK bo lažje razumeti, kaj 

učenec s kvalifikacijo ve, razume in je sposoben. 

 

Strokovnjaki VET 

Poklicno usposabljanje vpliva na veščine in znanja, potrebna za opravljanje določenega 

poklica. Odvisno od njihovega trajanja in države stalnega prebivališča lahko begunci pridobijo 

poklicno spričevalo ali diplomo o poklicnem usposabljanju. Poklicno usposabljanje je odprto 

tudi za odrasle, ki želijo pridobiti poklicno usposabljanje, ki je v veliki meri v skladu z EOK. 

Strokovnjaki za poklicno izobraževanje in usposabljanje nudijo potrebno podporo za 

doseganje višje ravni (EOK, raven 2 na ravni EOK, 3). 

 

Predstavniki trga dela 

Strukture trga dela so že v celoti vključene v vključevanje beguncev na trg dela, od umestitve 

na jezikovne tečaje do dela. V okviru skupine prijateljev pojasnjujejo pot do boljše integracije, 

ključnih zakonov in uspešnega umeščanja na trg dela. 

Ekipa prijateljev razvije individualno strategijo zaposlovanja in vključevanja za vsakega 

udeleženca. Cilj zaposlitve je ostati preučiti raznolikost potreb, ki jih ima vsak udeleženec na 

podlagi svojih predhodnih znanj, izkušenj ali veščin. 

Temelji na smernicah, ki med drugim zajemajo naslednje teme: 

• pravni in organizacijski pogoji, 

• dolžnosti in pravice vsake vpletene strani, 

• usposabljanje, ki se lahko zahteva pred ali med usposabljanjem pilota, 

• Opredelitev učnih rezultatov in drugih ciljev, doseženih med pilotiranjem bi moralo biti 

• oblikovalsko sodelovanje med udeležencem, osebnim mentorjem, delodajalcem in ekipo prijateljev, 

• priprava na poklicno usposabljanje ali trajnostno zaposlitev 
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• Dokončanje pilota. 

Vse omenjene komponente so ključni elementi za uspešno vključevanje beguncev in prosilcev 

za azil. Vključujejo pravni in organizacijski okvir za zagotavljanje in razumevanje njihovega 

statusa, zaposlitvenih možnosti, pravic in obveznosti do držav gostiteljic itd., Usposabljanje za 

usposabljanje skupine strokovnjakov in predvsem opolnomočenje udeležencev na višjih 

ravneh. 

Glede na to, da ima vsaka država v Evropski uniji različne standarde, zakone in sisteme 

ocenjevanja spretnosti, kompetenc in znanja, je pomembnost jasnih in celovitih sistemov 

ocenjevanja in vrednotenja v središču tega projekta. Vključevanje zgoraj omenjenih akterjev v 

uspešno integracijo na trg dela je popolnoma v skladu s politikami in smernicami Evropskega 

sveta za zmanjšanje strukturne brezposelnosti, razvijanje kvalificirane delovne sile, ki ustreza 

potrebam trga dela, in spodbujanje kakovosti delovnih mest. Vseživljenjsko učenje in 

izboljšanje uspešnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh ali povečanje 

udeležbe v visokem šolstvu sta prav tako dvostranska. 
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4 Pogodbe 

4.1 Sklenitev sporazuma o pripravništvu / zaposlitvi za določen čas 
Da bi dobili predstavo o tem, kakšna bi lahko bila pogodba o pripravništvu ali začasnem 

zaposlovanju, so projektni partnerji zbrali nekaj ključnih vpogledov v zadevna vprašanja, ki bi 

jih bilo treba obravnavati v okviru priprave na pilotno fazo projekta Job to Stay. Primer možne 

pogodbe za pripravništvo / pogodbe za določen čas je naveden v prilogi k tem smernicam. 

Poleg v veliki meri standardiziranih pogodb v Evropi želi projektno partnerstvo pojasniti 

nadaljnje podrobnosti o posameznih vsebinah. Tu je nekaj odlomkov iz možnih pogodb o delu 

ali pripravništvu, ki so pomembnejši zaradi posebnosti ciljne skupine. Vse druge določbe 

delovnih sporazumov ne vplivajo in ne bodo podrobneje obrazložene. 

 
4.2 Zahteve za pogodbe o pripravništvu / zaposlitvi za določen čas 
Sklic na osnovne podatke o udeležencih: Treba bi bilo zagotoviti, da status begunca 

omogoča zaposlitev ali začasno zaposlitev. Za več informacij o tej temi se obrnite na lokalni 

urad za priseljevanje ali agencijo za zaposlovanje. 

 

§2 Pravice in obveznosti 

Partnerji na projektu Job to Stay delujejo v sektorju turizma na ravni 2 EOK. Podrobne opise 

petih različnih poklicev najdete v "Profilih za zaposlitev, ki ostanejo v kvalifikacijah" (IO1). Tukaj 

so kratki opisi glavnih nalog gospodarske pomočnice / gospodinje, kuhinjske pomočnice, 

barmanove pomočnice / barmaidke, pomočnice za kuhanje in pomočnika za nego krajine, ki 

jih je mogoče uporabiti za izpolnitev pogodbe.
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§3 Trajanje 

Praviloma so delovne prakse / pogodbe za določen čas časovno omejene. Projekt Job to Stay 

načrtuje uvedbo delovnega časa za begunce do devet mesecev. Dolžina zaposlitve pa se lahko 

razlikuje glede na posamezne okoliščine; Poleg tega je treba pravni okvir v vsaki državi 

razjasniti posebej. 

 

§ 4 Obveznosti družbe 

Znanje o HACCP: 

Analiza nevarnosti in kritična kontrolna točka (HACCP) je sistematičen pristop k prepoznavanju 

in nadzoru nevarnosti (tj. Mikrobioloških, kemičnih ali fizikalnih), ki lahko ogrožajo varno 

proizvodnjo hrane. 

• Ugotovite, kaj lahko gre narobe 

• Načrtovanje izogibanja 

• Zagotavljanje skladnosti. 

Preprosto povedano, gre za nadzor varnosti sestavin in zalog, ki gredo v živilsko podjetje, in 

kaj počnejo po tem. "(Food Safety Authority Ireland: 2018). 

Pri zaposlovanju udeležencev v projektu Job to Stay projektni partnerji priporočajo, da 

podjetja ponujajo seminarje ali usposabljanja o HACCP. Udeleženci morajo poznati osnove 

sistema, da jih lahko učinkovito izvajajo. 

 

§ 5 Obveznosti udeleženca 

Pri delu s hrano je priporočljivo zaprositi za zdravstvena spričevala. Poleg tega je certifikat 

HACCP lahko dragocen dodatek za pravilno delo s hrano in izpolnjevanje higienskih 

standardov.
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§ 8 Zahtevki za povračilo in nadomestilo 

Predpisi o plačah se razlikujejo od države do države (v Nemčiji je izplačilo minimalnih plač, 

razen obveznih praks (do treh mesecev) ali dvotedenskih "delovnih vzorcev") obvezno. Ta 

odstavek običajno razjasni, koliko je zaposleni plačan za svoje delo. Tu so doplačila ali dodatki, 

npr. ob božiču ali ob delovnih vikendih poleg običajne plače. Zabeleži se tudi čas plačila - na 

primer konec ali začetek meseca. Opomba: Ti zneski plačil praviloma ustrezajo bruto 

prejemku. Ta odšteje določene zneske za davke in prispevke za socialno varnost, kot so 

zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, pokojninsko zavarovanje in 

zavarovanje za primer brezposelnosti. (Naj bo v Nemčiji: 2018) 

 

§ 9 Počitnice 

Počitnice so običajno časovno omejene. V Nemčiji je na primer za pripravništvo na voljo 

najmanj 20 dni dopusta na leto. 

Zakonske zahteve za pripravništvo / začasno zaposlitev morajo biti v vsaki državi urejene 

posamično. V dodatku je prikazan primer v veliki meri standardiziranega sporazuma med 

zaposlenim in delodajalcem. Zgornji odstavki služijo kot orientacija, ki jo je treba upoštevati 

pri izvajanju pogodb. Partnerstvo med projektom Job to Stay naj ne bi bilo popolno, ampak si 

prizadeva zagotoviti praktično pomoč pri oblikovanju takšnih formalnosti. 

Če obstajajo negotovosti, partnerstvo priporoča, da se za nadaljnjo pomoč obrnete na lokalno 

agencijo za zaposlovanje.
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5 Kulturni vidiki 

5.1 Medkulturne razlike / kulturna resničnost 

Kultura ni splošno sprejet konstrukt in njeno opredelitev je mogoče storiti na več načinov. Ko 

začnete razmišljati o kulturi, pogosto zelo hitro dosežete svoje meje, na primer pri vprašanjih 

demografije, ravni statusa, navezanosti in identitete. Poleg tega se postavlja vprašanje, kdo 

odloča, katera pravila veljajo in kdo je zakoniti tolmač teh pravil. Kultura se razkriva skozi 

družbene dogodke, ki se vedno odvijajo v spreminjajočem se okolju - kulturo je težko izmeriti 

zaradi svoje zapletenosti in dinamike. Z zavestnim premislekom je skoraj nemogoče določiti 

vrednosti. 

Vsako medkulturno srečanje tvega, da bi druge izpostavil slabemu karakterju ali slabi nameri, 

namesto da bi razumelo, da delajo po različnih pravilih. Ko so ljudje različnih kultur v stiku, se 

pogosto pojavijo nesporazumi zaradi njihovih kulturnih vrednot. Dve državi imata lahko zelo 

različne kulturne vrednote v različnih okoliščinah (npr. Družina, kraj bivanja, družbeni 

kontekst, izobraževalni kontekst, delovno okolje), čeprav njihovo prebivalstvo govori isti 

jezik. To postane še bolj pomembno pri obravnavi beguncev in prosilcev za azil, saj so glavna 

ciljna skupina projekta Job to Stay (Hofstede / Pederson 2006). 

V okviru projekta lahko nastanejo težave, povezane s spolom, saj se lahko vloge razlikujejo od 

referenc na kulturni izvor in nove družbene strukture. Z besedami izraziti, kako so bile izražene 

vloge, kodeksi in norme na podlagi spola in kako se izražajo v novem kontekstu, bi lahko 

poglobilo razumevanje kulturnih referenc in povečalo medkulturne kompetence obeh strani. 

Zavedanje in izražanje preteklih in sedanjih kodeksov ali vrednot bi lahko omogočilo boljše 

prepoznavanje teh kodeksov (kot so kulturni, verski, skromni kodeksi oblačenja) in s tem globlji 

razmislek o tem, kako jih lahko uporabimo. 

 

5.2 Medkulturne kompetence 

Medkulturne kompetence so množica veščin, talentov in stališč, ki podpirajo komunikacijo 

med ljudmi različnih (družbenih) in kulturnih okolij. Sem spadajo številne različne vrednote, 



26 

 

 

kot so znanje, toleranca do nejasnih in nepredvidljivih situacij, zavedanje lastne kulturne 

identitete, odprtost za nove izkušnje, spoštovanje drugih mnenj in številne druge sposobnosti. 

Zaradi tega vsak človek potrebuje vsaj eno obliko medkulturne usposobljenosti, zlasti pri 

obravnavanju beguncev in prosilcev za azil iz pretežno zelo različnih kultur. 

 

Model kulturne usposobljenosti - od etnocentrizma do kulturne kompetenc 

Model kulturnih kompetenc, ki sta ga razvila Fennes in Hapgood (2007), prikazuje 

postopno razvijanje medkulturnih kompetenc. Vsak korak je predhodnica naslednjega in 

zato bistvenega pomena; individualni napredek, odvisno od izkušnje lastne socializacije, 

odprtosti za samorefleksijo in pripravljenosti za nenehno učenje. Pomembno je poudariti, 

da je kulturna kompetenca rezultat nenehnega razvoja, razmišljanja in pregleda, kje se 

trenutno nahajamo na večstopenjskem modelu. Etnocentrizem opisuje nepoznavanje 

drugih kultur (interpretacije različnih kultur izhajajo iz perspektive lastne kulture, delitve 

sveta na WE - DRUGE). Medkulturna kompetenca nasprotno pomeni premagovanje 

etnocentričnosti, zavedanje vpliva kulture na človekove zaznave, zmožnost sočustvovanja z 

drugimi kulturami, odprtost za kulturno raznolikost, medkulturno razumevanje in 

sposobnost interakcije s kulturami. Vmesne faze večstopenjskega modela so: ozaveščanje, 

razumevanje, sprejemanje in spoštovanje, občudovanje in ocenjevanje, spremembe. 

Človeško vedenje je kulturno pogojeno. Kulturno občutljiva komunikacija je eden 

najpomembnejših vidikov za delodajalce pri obravnavi ciljne skupine. To med drugim vključuje 

poznavanje različnih interpretacij v dojemanju fizične bližine, dotika ljudi, očesnega stika, 

odnosa do žensk, ravnanja z ljudmi itd v različnih kulturah. 

Za delodajalce in begunce je pomembno poznati elemente kulturno občutljivih delovnih 

pogojev. Komunikacija in zavedanje, kako različne kulture različno interpretiramo, vplivata 

tudi na dojemanje fizične bližine, dotika ljudi, objema, očesnega stika, odnosa do žensk, 

medsebojnih odnosov itd. 

Nenasilna komunikacija: 
Nenasilna komunikacija (dr. Marshal Rosenberg) temelji na nenasilju, sočutju in empatiji. 
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Temelji na predpostavki, da imajo vsi ljudje na svetu enake človeške potrebe in da je 

človeško delovanje bolj ali manj funkcionalna strategija za zadovoljevanje teh potreb. 

Teorija nenasilne komunikacije se razlikuje med dvema vrstama komunikacije: 

• Moteč ali "šakalski jezik" je globoko zakoreninjena 

oblika vsakdanje komunikacije, ki se je razvila v okviru 

hierarhičnih družbenih odnosov. Primeri so: 

• izrazi (ste agresivni, nesramni, leni ...), 

• obtožbe (začeli ste, vedno vas moram vprašati vse ...), 

• kazen (če vas ne skrbi, ne bom ...), 

• prenos odgovornosti (kaznovati vas moram, to so pravila ...), 

• Zahteve (prosim, da to storite takoj ...). 

 

• povezovalni ali "žirafski jezik". Primeri: 

- Opazovanje (namesto interpretacij) - Ko vidim, slišim ... 

- Občutki (brez mešanice misli) - čutim ..., 

- Potrebe (namesto strategije) - ... ker potrebujem ..., 

- Zahteva (namesto zahtev) - ... Prosim, veliko bi mi pomenilo, cenil bi jo, vesel bi 
bil ... 

Pri obravnavanju beguncev in prosilcev za azil je razumevanje potreb ključnega pomena. 

Življenje beguncev je pogosto zelo naporno. Njihove potrebe po varnosti, sprejemanju, miru, 

zavetju, razumevanju, včasih celo oskrba s hrano pogosto niso zadovoljene. Razlog za 

nefunkcionalno vedenje je pogosto le močan nagon in obupno iskanje preživetja ali skrbi za 

svojo družino. Najpomembnejše je, da delodajalci poznajo osnove nenasilne komunikacije, ki 

jih je mogoče pridobiti s praktičnim usposabljanjem. Zlasti je pomembno, da nenasilne 

komunikacijske veščine postanejo pogost komunikacijski vzorec v podjetjih. Zlasti morajo biti 

menedžerji, upravljavci človeških virov itd. Usposobljeni za nenasilne komunikacijske veščine 

in jih znati uporabljati pri komunikaciji z osebjem in potencialnimi zaposlenimi (ne le z 

begunci). 
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5.3. Ovire v medkulturni komunikaciji 
V medkulturni komunikaciji je veliko težav: 

 
- jezikovna razlika (jezikovne spretnosti ne vključujejo samo besed in slovnice, ampak zahtevajo 

tudi znanje kulture tujega jezika) 

- neverbalna komunikacija (v lastni kulturi ste se naučili, kako samodejno komunicirati z 

neizgovorjenimi sporočili, ne da bi o tem razmišljali), 

- stereotipi kot glavna ovira medkulturne komunikacije, 

- nagnjenost k ocenjevanju vedenja druge kulture kot dobrega ali slabega na podlagi lastne 

kulture, 

- Stres (Hofstede / Pedersen 2006). 

Stereotipi so uprizorjena ideja nečesa ali vzorca, za katerega se zdi, da se ponavlja. Te so 

delno pravilne in delno napačne. Abstraktno so zasnovani za lažje dojemanje sveta in 

ločevanje posameznih družbenih skupin. Hkrati zanemarjamo, da znotraj posamezne 

skupine vsak posameznik s svojo individualno osebnostjo tako ali drugače odstopa od 

"splošnih" norm teh skupin. Obstaja veliko stereotipov o vključevanju beguncev v vsakdanje 

podjetje, na primer: 

• begunci so agresivni in težko razumejo, zakaj so potrebni različni postopki; 

• begunci prihajajo iz različnih sistemov, ki le deloma spominjajo na evropski; 

• begunci imajo različne delovne navade in se težko vključujejo v naše delovno 

okolje. 

Pomembno se je zavedati teh stereotipov. To je pomembno tako za delodajalce kot 

zaposlene; Stereotipi so povsod. Najpomembnejše je, da o njih razmislimo in razpravljamo. 

Zlasti v okviru družbene ali poklicne integracije žensk, ne glede na njihov izvor, in v vlogah 

spolov lahko stereotipi in predsodki vodijo do diskriminacije. 

5.4 Kulturno posredovanje 

Kulturno posredovanje je dejavnost, ki raziskuje kulturne razlike med ljudmi in rešuje težave, 

ki nastanejo pri njihovi interakciji (Vygotski). "Mediacija" v najširšem smislu pomeni 
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posredovanje v konfliktih med strankami, da bi dosegli soglasje. Na področju jezikovne 

uporabe pomeni "mediacija" pomagati ljudem, da učinkovito komunicirajo med seboj, kadar 

govorijo različne jezike in kadar ne razumejo določenih konceptov ali ko se srečujejo s 

situacijami ali idejami, ki so jim nove (Svet Evrope). 

Pomembno je vključiti kulturne mediatorje v uspešno vključevanje beguncev in prosilcev za 

azil na trg dela, zlasti med zaposlitvijo. To bo premagalo številne ovire, povezane s 

pomanjkljivim poznavanjem različnih kultur, predsodkov in stereotipov in tako naprej. 
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5.5 Posebne informacije o beguncih s poudarkom na ženskah 
Naslednji del obravnava posebna vprašanja v zvezi z ženskami in begunci ter izzive, ki jih je 

treba obravnavati v okviru integracije te ciljne skupine na trg dela. 

Migracije in izgnanstvo 
Potencialne slabosti in travme se lahko pojavijo v zvezi z življenjskimi razmerami v državi 

izvora, dogodki na poti v državo azila, azilnimi pogoji (na primer begunci morajo končati vse 

odnose z državo izvora) ali vključevanjem v novo družbo. Prepoznavanje in razumevanje 

teh potencialnih občutljivosti in travm lahko omogoči boljšo orientacijo za ustrezne vire 

ljudi, strokovnjakov in mrež. Kazalniki takšnih travm so lahko: telesna poškodba, čustvena 

krhkost, tesnoba in stres v določenih situacijah, težave pri komunikaciji ali izražanju, 

izjemna utrujenost ali utrujenost itd. 

Lokalni življenjski pogoji 
Pri dodelitvi statusa begunca ali subsidiarne zaščite oseba morda nima stabilnih življenjskih 

pogojev, stalnega stanovanja ali naslova. Ti življenjski pogoji lahko vplivajo na socialno in 

poklicno vključevanje. Posamezne ženske ali osamljeni posamezniki so lahko še posebej 

ranljivi v procesu migracije. 

Prostorska prilagodljivost 

Pripravljenost in možnosti vsake osebe, da se vključi na določen kraj, sta odvisna od 

različnih, tudi posameznih dejavnikov. Prostorska mobilnost, tudi na lokalni ali regionalni 

ravni, bi lahko bila izziv: na splošno obstaja želja po stabilnosti v državi gostiteljici, hkrati pa 

mobilnost, organizacija za podporo otrokom, vozniško dovoljenje, uporaba in omrežje 

javnega prevoza, lastništvo avtomobilov itd. Ženske so lahko še posebej vključene se soočiti 

s takšnimi težavami. 

Starševstvo in samsko starševstvo 
Na področju izobraževanja ali varstva otrok se pričakuje, da bodo nekatere zahteve in 

organizacijske rešitve olajšale socialno in poklicno integracijo. Zlasti v turističnem sektorju je 

zaposlovanje pogosto, konec tedna, zgodaj zjutraj, zvečer, z različnimi premiki, z dolgimi 

odmori itd. Te značilnosti zahtevajo organizacijo za varstvo in varstvo otrok. Staršem 
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samohranilcem - pogosto samohranilkam - so lahko še posebej izpostavljene tem zahtevam. 

 

Družbeno in družinsko okolje 
Po prihodu v Evropo so begunci vse bolj izpostavljeni družbenemu in družinskemu pritisku 

na naslednjih področjih: vstop na trg dela, samostojnost (zlasti ženske postajajo bolj 

samostojne in neodvisne, imajo nacionalne pravice, prejemajo dohodek itd.). Pogosto je 

razlika med sprejetjem sorodnikov glede na to samostojno rast in resničnostjo, ki jo živi 

ženska. 

Zdravje in fizično stanje v delovnem okolju 
Izbrana delovna mesta v turističnem sektorju zahtevajo posebne, dobre fizične pogoje, ki 

zaposlenim omogočajo dlje časa ostati v stoječem položaju, dvigovati, potiskati, vleči in 

postavljati težke predmete. Informacije o zdravju, pa tudi o pravicah in obveznostih delavcev 

se razlikujejo od države do države (vključno s predpisi o nosečnosti) in jih je treba dati na 

voljo vsaki delavki. Zagotovijo se lahko posebne informacije o zdravju žensk, saj se stopnja 

zasebnosti glede na delovni čas in nosečnost razlikuje glede na kulturno okolje. 
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6 Ukrepi usposabljanja 
Ukrepi za usposabljanje iz tega poglavja so različni 

Vidiki, kot so: 

a) Usposabljanje o učnih rezultatih 

b) Ukrepi za usposabljanje na kulturni ravni 

c) Ukrepi za usposabljanje za reševanje posebnih potreb žensk 

d) Jezikovno in tehnično usposabljanje 

Cilj tega poglavja je narediti bolj konkretne cilje in vsebino usposabljanja. 

"Ukrepi za kulturno usposabljanje" obravnavajo ključne vidike preobčutljivosti vključenih 

akterjev. Medkulturna kompetenca in kulturno občutljiva komunikacija sta v tem delu 

ključna dejavnika. "Jezikovno in tehnično jezikovno usposabljanje" se osredotoča na 

jezikovne spretnosti, ki so najpomembnejši dejavnik za vključevanje v družbo in trg dela. 

Drugi del tega poglavja obravnava poseben položaj beguncev, o čemer že govorimo v opisu 

projekta. 

Tečaji "Izobraževalni rezultati" so osredotočeni predvsem na strokovno znanje in izkušnje 

ter na to, kako lahko udeleženci izboljšajo svoje učne rezultate (npr. Jezikovni tečaj) in svoje 

znanje. Vključujejo tudi priporočila, kako je mogoče meriti to izboljšanje kompetenc. 

Splošneje bo razumljeno, kot je specifična izvedba razlagana v posameznih delih. 

6.1 Ukrepi za usposabljanje za rezultate strokovnega učenja 

Glavni cilj projekta Erasmus + Job to Stay je vzpostavitev postopka merjenja kompetenc, ki 

temelji na predhodnih ugotovitvah sistemov ECVET in EQF. Poudarek projekta je na 

poklicnih profilih za splošno nizko kvalificirane poklice, ki jih je praviloma mogoče pripisati 

ravni EOK, 2 (ali deloma pa stopnji 3). Za te stopnje kvalifikacij praviloma ni standardiziranih 

poklicnih profilov ali opisanih učnih rezultatov. Nekatera znanja, veščine in kompetence, 

potrebne za delo, so delno zasidrana v obstoječih nacionalnih učnih načrtih na tej ravni. 

Vendar pa so na ravni kvalifikacij samoumevne, ker so bile del prejšnjih učnih izkušenj v šoli 

ali v izobraževanju ali preprosto pripadajo evropski kulturi. 

Vendar mnogi begunci nimajo takšnih učnih izkušenj in v socialnem in poklicnem življenju 

težko poznajo evropske norme, tradicije in kulture. Številne stvari, ki jih Evropejci sprejmejo 
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za samoumevne, so za begunce pogosto popolnoma nove in predstavljajo resnično težavo, 

zato so bili poklicni profili in učni rezultati na ravni EOK 2 podrobno in natančno opisani v 

IO1, predvsem pa povezani s kulturno opredeljenimi standardi. Prav tako je za uspeh v 

poklicu ključnega pomena (splošno in tehnično) jezikovno znanje. 

Poleg tega so bile v okviru potnega lista za kvalifikacije v IO 2 izdelane predloge in obrazci za 

beleženje učnih ciljev in rezultatov. 

Za razumevanje EOK je treba najprej razumeti osem stopenj, ki jih definirajo različni 

deskriptorji. Ti opisniki se lahko izrazijo v obliki učnih izidov, za katere so značilna znanja, 

veščine in kompetence in so podrobno opisani v priročniku IO1. 

EQF poleg svoje vloge okvira vključuje tudi široko paleto evropskih instrumentov 

preglednosti, podpornih instrumentov in pobud, namenjenih spodbujanju mobilnosti 

delovne sile v Evropi. Ti instrumenti so bili že omenjeni, npr. v sistemu ECVET, Europass, 

EQAVET ali ECTS. Očitno je, da je EOK vseboval osnovo za konzorcij, ko gre za sisteme 

ocenjevanja kompetenc in za pregled znanja, spretnosti in kompetenc beguncev. 

Spodaj opredeljeni strokovni učni rezultati, vključno s kulturno opredeljenimi standardi 

kompetenc (npr. Komunikacija in vedenje v družbenem in poklicnem okolju), je treba v 

praksi pripraviti: 

 

Pomoč pri gospodinjstvu / gospodinja: 

 
Udeleženec lahko ... 

• na zahtevo obvestiti goste o glavnih izdelkih in storitvah 

• predložiti predloge za omejeno izboljšanje svojega dela (na zahtevo) 

• preučiti predloge za izboljšave ali želje strank 

• poskrbeti za notranje čiščenje, nego in oblikovanje prostorov (na zahtevo) 

• imeti določeno mero diskrecije v gostinskih in javnih prostorih 

• Spoštovati zasebnost gostov pri čiščenju sobe 

• Težke predmete previdno premikajte v skladu z ergonomskimi razlogi, pri čemer upoštevajte 

njihovo zdravje. 
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Kuhinja pomoč: 

Udeleženec lahko ... 

 

• Razumevanje pomena in uporabe zdravstvenih in varnostnih predpisov, tako na osebni ravni kot 

na ravni podjetij 

• Razumeti pomen skladnosti s higienskimi standardi za osebje in delovna mesta 

• odgovorno uporabljati postopke shranjevanja in zaščite hrane 

• izberite ustrezno opremo in stroje glede na situacijo ter jo uporabljajte odgovorno (pod 

neposrednim nadzorom) in jo očistite 

• Natančno in učinkovito uporabljajte situacijska znanja in veščine 

• prepoznati lastno nalogo kot del večjega projekta 

• Izračunajte čas, potreben za izvedbo posameznih dejanj (upravljanje časa). 

 

Beikoch / pomočnik kuharja: 
 
Udeleženec lahko ... 
 

• Razumevanje pomena in uporabe zdravstvenih in varnostnih predpisov, tako na osebni ravni kot na 

ravni podjetij 

• Razumeti pomen skladnosti s higienskimi standardi za osebje in delovna mesta 

• odgovorno uporabljati postopke shranjevanja in zaščite hrane 

• Natančno in učinkovito uporabljajte situacijska znanja in veščine 

• prepoznati lastno nalogo kot del večjega projekta 

• Izračunajte čas, potreben za izvedbo posameznih dejanj (upravljanje časa). 
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Natakar v območju lokala: 
 
Udeleženec lahko ... 
 

• na zahtevo obvestiti goste o glavnih izdelkih in storitvah 

• Podrobnosti o naročilih gostov ali posebnih zahtevah, ki jih je treba upoštevati 

• Učinkovito komunicirajte v lokalnem jeziku 

• predložiti predloge za omejeno izboljšanje dela (na zahtevo) 

• preučiti predloge za izboljšanje ali želje kupcev glede pijač in hrane 

•  imeti določeno mero diskretnosti in natančnosti 

• spoštovati zasebnost gostov 

• Bodite timski igralec in zagotovite učinkovito komunikacijo s kuhinjskim osebjem in drugimi 

natakarji 

 

Asistent pri urejanju vrta in krajine: 

 

Udeleženec lahko ... 

 

• izvajati manjša popravila in vzdrževanje pod nadzorom 

• Pomoč pri tehničnem nadzoru strojev in opreme 

• razmislite o lastnih dejanjih in prejmite povratne informacije od nadzornika 

• zagotoviti izbiro in varno uporabo ustreznih pesticidov. 

 

"Izobraževanje učnih izidov" obravnava načine, kako lahko udeleženci izboljšajo svoje učne 

rezultate (kot so jezikovni tečaji) ali izboljšajo svoje znanje. Drugi poudarek je na tem, kako 

je mogoče meriti to povečanje kompetenc. 

Ker je specifična izvedba in izvedba specifična za partnerja ali državo, bo ta razdelek le 

splošen pregled primernih metod in ukrepov. 

Ukrep za usposabljanje je načrtovan in ciljno usmerjen ukrep za pomoč udeležencem pri 

pripravništvu ali odpravljanje ali preprečevanje motenj ali težav. Približno 80% ukrepov 
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usposabljanja zaposlenih se usposablja na delovnem mestu. Spremljevalni ukrepi notranjega 

in zunanjega usposabljanja in ukrepi zunaj delovnega mesta imajo običajno le dopolnilno 

funkcijo. "Na delovnem mestu" pomeni le določeno sistematizacijo že veljavnega načela 

"učenje z delom", vsakodnevno učenje v delovnem procesu. Vse bolj zahtevani koncept 

"vseživljenjsko učenje" je še naprej potekal in še naprej pretežno poteka na delovnem 

mestu. 

Drug pogost ukrep je "treniranje". Število treningov v trenerstvu je skoraj neomejeno. 

Večina tehnik vključuje konkretne formate za treniranje z jasnimi vmesnimi koraki za dosego 

prvotno določenega trenerskega cilja. Tako je trenerstvo ponavadi zelo individualno 

prilagojeno razmeram udeleženca. Po eni strani je zelo učinkovit, a tudi zelo zamuden, kar 

otežuje realizacijo na nekaterih področjih turizma. Bolj izvedljiva možnost bi lahko bili 

konkretni tečaji, izpopolnjevalni tečaji in ciljno usmerjeno usposabljanje tretjih oseb, kot je 

Zavod za zaposlovanje, da bi nadomestili pomanjkanje znanj in dvignili znanje na zahtevano 

raven. Za dosego tega cilja je pomembno določiti metode merjenja kompetenc. 

 
 

Metode za beleženje učnih rezultatov: 
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V literaturi obstaja splošno soglasje, da je mogoče strokovno usposobljenost "izmeriti". Te 

metode vključujejo: 

opazovanje in usposabljanje na delovnem mestu, 

• Testi, 

• Vprašalniki, 

• Samoocenjevanje oz 

• Ocenjevanje s strani tretjih oseb itd. 

 

Drugi instrumenti so: 

• Skupine prijateljev: Z rednimi skupnimi razpravami je mogoče spremljati napredek in 

kompetence udeležencev in jih posamično spodbujati. 

• Kvalifikacija (IO2): predloge in obrazci za učne cilje in učenje rezultati. 

 

Da bi napredek učenja udeležencev meril, je pomembno, da zgradimo "skupino prijateljev", 

ki bo tesno sodelovala in po potrebi uporabljala posamezne metode, kot je kombinacija "na 

delovnem mestu" in drugih tečajev in usposabljanj. Metodo merjenja, ki prikazuje najbolj 

obetavne rezultate, bi bilo treba med pilotiranjem potrditi. 

Zato bo med pilotnim projektom glavna udeležba med udeleženci, osebnimi mentorji in 

delodajalci. Na njih je, da operativno organizirajo mediacijo, opredelijo in izvedejo dodatno 

usposabljanje, kjer je to primerno, za premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir ter za 

zagotovitev doseženih dogovorjenih učnih rezultatov. 

Šest projektnih partnerjev (v sodelovanju z zunanjimi organi) je odgovornih za drugi 

postopek ocenjevanja in potrjevanja, ki ga morajo udeleženci izpolniti, da bodo na koncu 

pilotske faze pridobili končni individualni potni list. 

Opremljena z uradnimi dokumenti, ki potrjujejo visoko stopnjo strokovnega, kulturnega in 

jezikovnega znanja, spretnosti in kompetenc, bi moralo biti za begunce z nizko ali brez 

predhodne kvalifikacije dolgoročno vključevanje na trg dela ali sodelovanje v nadaljnjih 

programih PIU. 
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6.2 Ukrepi za usposabljanje na jezikovni in tehnični ravni 

Jezikovne spretnosti so ključne veščine, ki jih migranti potrebujejo za uspešno integracijo. 

Vendar pa zanašanje le na poučevanje jezikov v šoli ni dovolj za izboljšanje jezikovne 

integracije. Prosilci za azil in begunci bi morali uporabljati tudi nacionalni jezik v vsakodnevnih 

razmerah; delovno mesto je odlična priložnost za to. 

 

Kombinacija učenja jezikov in pripravništva je v Evropi že pogost pojav, saj ponuja priložnost 

za učenje jezika na delovnem mestu ob pridobitvi praktičnih izkušenj iz določenega poklica. 

Določbe o jezikovnem usposabljanju za pripravo beguncev in prosilcev za azil na zaposlitev 

morajo biti prožne (v obliki, učnih metodah in urniku) ter prilagojene njihovim individualnim 

lastnostim, sposobnostim in kvalifikacijam ter osebnemu položaju, zlasti v zvezi z družinskimi 

in poklicnimi obveznostmi , Begunci in nizko izobraženi prosilci za azil se soočajo s 

pomembnimi težavami pri dostopu do poklicnega izobraževanja in usposabljanja ali 

zaposlitvenih možnosti, saj pogosto zahtevajo najnižjo raven jezika A2. Zato jih je pomembno 

pripraviti z osnovnimi veščinami branja in pisanja. Kot del projektnega partnerstva Job to Stay 

je izkušnja omrežja FormAzione Co & So pri izvajanju usposabljanja za to ciljno skupino 

pokazala omejitve CEFR (Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike). To ni vedno 

dovolj za opis spretnosti beguncev in prosilcev za azil, saj je bilo razvito predvsem za študente 

in delavce, ki sodelujejo v projektih mobilnosti. To ustreza ciljni skupini z višjo stopnjo 

pismenosti. 

V zvezi s tem projektni partnerji priporočajo, da delodajalci pri usposabljanju in podpori 

migrantom na splošni in poklicni ravni pred in med pripravništvom ali zaposlitvijo za določen 

čas upoštevajo naslednje smernice: 

 

1. Potrebno je že imeti osnovne veščine branja in pisanja v jeziku države gostiteljice. Prvi in 

najpomembnejši korak pri pripravi beguncev in prosilcev za azil na trg dela je doseganje 

osnovne stopnje pismenosti. To je bistven korak k aktivnemu državljanstvu in integraciji 

delovne sile. 

2. Kombinacija poklicnega in jezikovnega usposabljanja, prilagojena specifičnim potrebam 

poklica in / ali podjetja in poklicnim nalogam. Begunci in prosilci za azil morajo biti pripravljeni 
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na besedni zaklad, ki vsebuje najpomembnejše besede in stavke, povezane s stroji ali 

instrumenti, ki jih bodo uporabljali (npr. Ime orodij in kako jih uporabljati), glagole, ki se 

nanašajo na njihovo Dolžnosti v podjetju, delovno mesto na splošno in varnostna vprašanja 

se nanašajo. Najbolje je, da se v posebne tečaje PIU vključi strokovni jezikovni modul. 

3. Tečaji poklicnega usposabljanja morajo upoštevati tudi raven jezika, potrebnega za dostop 

do tečajev PIU - tečaji PIU so običajno prilagojeni potrebam domačinov v državi gostiteljici in 

zahtevajo stopnjo jezikovnega znanja in posebno izobrazbo. Na primer, v Toskani je raven 

dostopa do poklicnega usposabljanja A2, vendar je raven samega tečaja običajno višja. 

Pomembno je tudi obvestiti begunce in prosilce za azil o jezikovnih spretnostih, ki jih 

zahtevajo določena delovna mesta. 

Osnovno znanje jezika je potrebno tudi med ocenjevanjem kompetenc, kjer morajo begunci 

in prosilci za azil jasno razložiti svoje sposobnosti. To je temeljni korak, saj se izobraževalni 

sistemi in delovni standardi v izvornih državah migrantov pogosto popolnoma razlikujejo od 

tistih v državah gostiteljicah. 

4. Združuje poklicno in jezikovno usposabljanje, prilagojeno specifičnim potrebam poklica in / 

ali podjetja in poklicnim nalogam. Begunci in prosilci za azil morajo biti pripravljeni na besedni 

zaklad, ki vsebuje najpomembnejše besede in stavke, povezane s stroji ali instrumenti, ki jih 

bodo uporabljali (npr. Ime orodij in kako jih uporabljati), glagole, ki se nanašajo na njihovo 

Dolžnosti v podjetju, delovno mesto na splošno in varnostna vprašanja se nanašajo. Najbolje 

je, da se v posebne tečaje PIU vključi strokovni jezikovni modul. 

5. Tečaji poklicnega usposabljanja morajo upoštevati tudi raven jezika, potrebnega za dostop 

do tečajev PIU - tečaji PIU so običajno prilagojeni potrebam domačinov v državi gostiteljici in 

zahtevajo stopnjo jezikovnega znanja in posebno izobrazbo. Na primer, v Toskani je raven 

dostopa do poklicnega usposabljanja A2, vendar je raven samega tečaja običajno višja. 

Pomembno je tudi obvestiti begunce in prosilce za azil o jezikovnih spretnostih, ki jih 

zahtevajo določena delovna mesta. 

6. Prilagoditev jezikovne priprave jezikovni ravni in predhodnemu znanju udeležencev. Begunci 

in prosilci za azil imajo zelo različne stopnje izobrazbe, družinske situacije in vire. Zato je 

priporočljivo, da jih razvrstite glede na njihovo stopnjo izobrazbe in pismenost, tako da jim 
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ponudite poklicno izobraževanje. 

7.  Izobraževanje jezikov se ne bi smelo nanašati samo na besede, ki se nanašajo na delovno 

mesto, ampak tudi na splošnejša delovna znanja na delovnem mestu, kot so veščine, 

povezane s službo. interakcijo v pisarniškem okolju (kot so odnosi s sodelavci) in zagotavljanje 

storitev za stranke. 

Pomemben del jezikovnega usposabljanja bi moral biti namenjen kulturnim razlikam, s 

katerimi se morajo spoprijeti udeleženci, kot so: neverbalna komunikacija (govorica telesa, 

razlike v delovnem kontekstu, kot so razlike v orodju, nalogah, delovnem času itd. na 

določenem mestu v domovini migrantov in v državi gostiteljici). 

8. Nujna je stalna podpora: Socialni delavec / skrbnik mora biti v času pripravništva / delovnega 

razmerja s strankami v rednem stiku in spremljati potrebo po nadaljnji jezikovni podpori. Če 

želite biti učinkoviti in trajno vplivati, mora biti celoten vnos jezika cikličen (ne tik pred 

namestitvijo). To bo beguncu / prosilcu za azil pomagalo poglobiti svoj besedni zaklad ali se 

prilagoditi novim obveznostim, novi opremi, ki jo bo uporabljal, ali preprosto izboljšati 

komunikacijo in odnose s sodelavci. Nenazadnje bo stalna jezikovna podpora pomagala 

beguncem, da odpravijo dvome, ki se lahko pojavijo na delovnem mestu, in bolje razumejo 

napetosti, ki izhajajo iz nesporazumov ali razlik med delovnim kontekstom v njihovi državi in 

državi gostiteljici. 

 

Še zadnji nasvet: Priporočljivo je, da v preprosto angleščino napišete kratek povzetek glavnih 

jezikovnih vprašanj, o katerih je bil udeleženec razpravljal med fazo priprave, in ključne besede 

/ stavke, ki jih boste predali, ali pozneje, če je potrebno prositi za pojasnilo. Za strokovni 

besednjak se lahko tudi slovar v "Job to Stay Qualification Profiles" (IO1) uporablja kot začetni 

skok. 
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7 Izobraževalne zahteve 

Glede na pedagoške zahteve in pogoje je projektno partnerstvo postavilo naslednja vprašanja, 

ki se mu zdijo pomembna pri delu s ciljno skupino: 

1. Katere metode so najboljše za ciljno publiko? 

 
2. Kateri vzgojni pristopi se uporabljajo? 

 
3. Kako je mogoče načrtovati usposabljanje, ki bo koristno za vse udeležence? 

 
4. Katere vidike je treba upoštevati (upoštevati) pri pilotnem izvajanju? 

 
5. Katere vidike je treba vključiti v smernice? 

 
6. Kakšne so pedagoške zahteve in pogoji? 

 

S pedagoškega vidika so najprimernejše metode dela s ciljno skupino: delo v manjših skupinah, 

delo v parih, skupinska refleksija, projektno delo in biografski intervjuji. Te metode so na 

kratko predstavljene spodaj: 

Sodelovanje v majhnih skupinah pomaga razviti njihove medosebne veščine, kot so govor in 

poslušanje, kot tudi njihove timske sposobnosti. Lahko ste aktivni član skupine, sodelujete in 

motivirate druge. Delati v parih pomeni med seboj govoriti, delati pod enakimi pogoji, učiti se 

drug od drugega. To je možnost za združevanje šibkih in močnih udeležencev. 

Skupinska refleksija in ocena sta pomembna pri določanju učinkovitosti skupinskega dela. 

Člani skupine odražajo skupinske procese, ovrednotijo tudi njihovo počutje in prispevek v 

skupini. Razmišljanje je lahko neformalno ali formalno. Ocenjevanje in razmislek ponovno 

ponujata možnosti za inovacije. 

Projektno delo pomeni podporo udeležencem v samostojnem študiju. Namen projektnega 

dela je udeležencem dati možnost sinteze znanja z različnih učnih področij ter kritično in 

kreativno uporabo v resničnih situacijah. Omogoča jim pridobivanje veščin, kot so sodelovanje, 

komunikacija in neodvisno učenje, načrtovanje, raziskave, razvoj in testiranje. 

Biografski intervju obravnava zgodbe in izkušnje ljudi v vsakdanjem življenju. Na primer: "Povej 
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mi o tebi! Kakšne so vaše moči? Katere so vaše slabosti? S katerimi petimi pridevniki bi se 

opisali? ". Lahko so tudi razgovori, ki temeljijo na kompetencah (posamezne kompetence, 

motivacijske kompetence, vodstvene sposobnosti, medosebne veščine, analitične 

kompetence). 

Na podlagi predstavljenih metod projektni partnerji priporočajo naslednje izobraževalne 

pristope: 

 

Večkulturno delo 

Multikulturalizem združuje različne kulture in etnična ozadja v skupinskem okolju. 

Spoznavanje: delitev vrednot, prepričanj in določenih konvencij. Udeleženci morajo čutiti, da 

jih razumejo in spoštujejo. 

 

Delo na področjih odnosov, zaupanja, varnosti in sodelovanja 

Tu se je naučilo komunicirati z najrazličnejšimi ljudmi, sodelovati in graditi skupnost v žarišču. 

Vsaka skupina je ločena enota, tako da se program lahko optimalno prilagodi posameznim 

potrebam. Ustvariti je treba delovno okolje, v katerem se udeleženci lahko povežejo kot 

skupina, v kateri razlike in konflikti postanejo priložnosti, v katerih je vsak posameznik 

pomemben in komunikacija je ključ do razumevanja. Predstavitev dobrih primerov in igranja 

vlog je tudi del tega. 

Te vsebine bi morale biti prisotne pri usposabljanju: 

• Usposabljanje socialnih kompetenc (priznavanje, zaupanje, sodelovanje ....) 

• Izvedite delavnice 

• Poučevanje socialnih veščin 

• Spretnosti, ki obstajajo na treh ravneh: osebna raven (samopodoba, reševanje 

problemov, izražanje idej); raven odnosov (pogajanja in sodelovanje, izgradnja 

socialnih omrežij); in raven širše družbe (občutljivost za druge, prispevek k družbi). Te 

veščine se razvijajo individualno, vendar kažejo rezultate v odnosih. 

• Usmerjeno k rešitvam - V primeru nesoglasij, konfliktov in drugih vprašanj mora biti 
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usposabljanje usmerjeno v iskanje rešitev in omogočanje spoštljivih odnosov in 

komunikacije med udeleženci. 

• Delavnice o multikulturalizmu z namenom "spoznavanja" 

• Delavnice, morda kuhanje in postrežba nacionalnih jedi. Kavni kotički z različnimi 

tematskimi območji z več manjšimi skupinami, razdeljeni v kotičke, govorijo o temi. 

Vidiki, ki jih je treba upoštevati in odražati v pilotnem izvajanju, 

so med drugimi: 

 

Jezikovna omejitev 

Jezikovne ovire včasih ne omogočajo natančnega opisovanja samega sebe. Zlasti na 

mednarodnem in medkulturnem področju so jezikovne ovire oviranje razumevanja. 

Udeleženci lahko širijo svoje obzorje z učenjem različnih komunikacijskih veščin in pristopov 

med interakcijo z ljudmi z vsega sveta.  

Kulturne in verske značilnosti 

Delo v okolju z ljudmi različnega porekla in narodnosti je lahko koristna in izpolnjujoča izkušnja. 

Vendar pa je delo v večkulturnem okolju potrebno nekaj potrpljenja. Ljudje z različnim 

poreklom imajo pogosto različne pristope k nalogam in človeškim interakcijam. To niso ne prav 

ne narobe, le drugačne so. Potreben je čas, da razumemo, od kod prihajajo udeleženci v 

različnih situacijah na delovnem mestu, da lahko sodelujeta in medsebojno spoštovanje. 

Socialne veščine udeležencev 

Vsi udeleženci prihajajo iz različnih kulturnih, nacionalnih in družinskih okolij. Mnogi se ne 

morejo povezati z drugimi. Razpad je imel velik vpliv na splošno razpoloženje v skupini. 

Pomembne so različne interaktivne delavnice, ki so sestavljale izkustvene vaje, ki so 

udeležencem omogočale osebno izkušnjo, in razprave o osebnih pogledih na različne teme 

(odnosi in komunikacija, medkulturna vprašanja, nasilje nad ženskami, podobnosti in razlike 

med religijami itd.). Predhodno znanje posameznikov je mogoče pridobiti s kompetenčnim 

intervjujem ali biografskim intervjujem. 
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Moč udeležencev 

Dobri nameni / občudovanje - glede odnosov in dogodkov je pomembno biti samozavesten in 

pozitiven. Iz tega sledi sprejemanje sebe in drugih ter tudi razumevanje, da vsak udeleženec 

vpliva na program in potek usposabljanja. Vedno je treba zagotoviti svobodno izbiro, v kateri 

lahko udeleženci izbirajo med več dejavnostmi, odvisno od trenutnih želja posameznika in 

skupine. 

Zato so vidiki, ki upoštevajo smernice: 

 

• Večjezičnost 

• Posebnosti izobraževalnih sistemov v namembni državi 

• Posebnosti držav izvora: Sirija, Irak, Afganistan, Libija, ... 

• Zahteve za minimalne standarde 

• Zahteve za kompetence 

• Zahteve in specifikacije trga dela namembne države 

 

 
Izobraževalne zahteve in pogoji, potrebni za dobro delo: 

• Udeležba udeležencev: Vaša prisotnost bo cenjena.  

• Aktivno sodelovanje: Udeleženci morajo spoštovati raznolikost drugih in biti odprti za 

druge kulture.  

• Večjezičnost pomeni učinkovito sporazumevanje v jeziku države gostiteljice, 

maternem jeziku in angleškem jeziku 

• Multikulturalizem: obstoj različnih kultur po vsem svetu je predpogoj za njihov razvoj 

in medkulturne odnose.
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8 Spremljanje / ocena 

Spremljanje pripravništva, izvedeno v projektu Erasmus + Job to Stay, je enako pomembno 

za uspešno izvajanje kot tudi njegova ocena. Ta postopek je imel zelo obsežno vlogo pri 

nalogah projektnih partnerjev. Projektno partnerstvo želi prikazati postopek kot podporno 

dejavnost za vse zainteresirane strani z uporabo številnih obrazcev za zagotovitev pregleda 

udeležencev, predvsem pa glede kakovosti njihovih oblik zaposlitve. Ocenjevanje pilotne faze 

je potekalo v treh različnih formatih: spremljanje procesa mentorstva in vključevanja 

delovnih mest, ocena celotnega izvajanja pilota in faza po pilotu. 

Da bi dobili boljši vpogled in razumeli ta korak projekta, je postopek spremljanja in 

ocenjevanja podrobno opisan v dodatku. Na ta način lahko bralci obrazce razumejo in 

uporabljajo za svoje namene. Le-te najdete v dodatku II in vsebujejo vse informacije in 

podrobnosti o postopku spremljanja in ocenjevanja projekta "Job to Stay". 
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9 Sklepov / Priporočil  
Sedanje smernice so opis najpomembnejših vidikov, ki jih je treba upoštevati pri vključevanju 

beguncev na trg dela v turizmu. V različnih partnerskih državah obstajajo različna pravila in 

postopki, zato je treba na partnerske države prenesti več vidikov. 

Te smernice podpirajo projektne partnerje, begunce, turistično industrijo in vse akterje, ki 

sodelujejo v izobraževanju in namestitvi beguncev. Smiselni so le, če se uporabljajo s 

posebnimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi in standardi. Te smernice so torej le splošen opis, 

ki ga morajo spremeniti partnerske države. 

Med pilotiranjem je pomembno dati prednost sodelovanju med udeleženci, osebnimi mentorji 

in delodajalci. Na tej skupini prijateljev je, da organizira posredovanje, po potrebi opredeli in 

izvede dodatno usposabljanje, premaga kulturne in jezikovne ovire in zagotovi doseganje 

dogovorjenih učnih rezultatov. 

„Team of Buddies“ ("Ekipa prijateljev") je sestavljena iz akterjev, ki so pomembni za 

pripravništvo: sam udeleženec, osebni mentor iz projekta "Job to Stay", bodoči delodajalec, 

organi, pristojni za izdajo nacionalnih diplom, strokovnjaki za poklicno usposabljanje na 

poklicnem, kulturnem in kulturnem področju jezikovni ravni, pa tudi predstavniki javnega 

zavoda za zaposlovanje in urad za vključevanje. To so tudi glavne ciljne skupine, za katere bi 

morale biti te smernice koristne. 

Osredotočenost na ženske begunce ima posebne zahteve: vključevanje beguncev na trg dela 

in družbo na splošno je velik izziv za tiste evropske države, ki jih najbolj prizadenejo begunski 

tokovi. Z vidika spola je jasno, da so ženske begunce v slabšem položaju v primerjavi z moškimi: 

njihova izobrazba in / ali poklicno usposabljanje je pogosto nižja, njihova tradicionalna vloga v 

družbi pa je pretežno izključno družina in varstvo otrok. Mnogi današnji programi 

izobraževanja in vključevanja ne upoštevajo ustreznega pedagoškega, socialnega in 

psihološkega položaja žensk. 

Obstaja tveganje, da posebnim potrebam beguncev ne bodo namenjene pozornosti, ki jih 

potrebujejo, zato je ogrožena njihova vključenost na trg dela, zlasti v družbo na splošno. 
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Drugi cilj je povečati ozaveščenost o kulturnih in nacionalnih razlikah in podobnostih med 

državami EU in državami izvora beguncev. 

Kar zadeva vključevanje beguncev na trg dela v turizmu, je treba poleg njihovih poklicnih 

sposobnosti upoštevati tudi različne vidike, tako da te smernice obravnavajo tudi kulturne, 

etične, komunikacijske in delovne organizacijske vidike, ki so namenjeni beguncem z zelo 

različnim kulturnim poreklom. Poleg tega program ponuja okvire in smernice za oskrbo 

beguncev, ki delajo v turistični panogi. 
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Priloga I: Predloga sporazuma o pripravništvu / zaposlitvi za določen čas  
 
 

Dogovor o pripravništvu ali zaposlitvi za določen čas 

 
 

Med podjetjem: 

Naslov 

Telefon, Faks 

– v nadaljevanju družba - 

In Gospod / Gospa 

 
 

 

 

rojstni kraj / rojstni dan 

Naslov 

Telefon, E-poštni 

Uradni status (Država stalnega 
prebivališča) 

– v nadaljevanju udeleženci – 

 

Sklenjen je naslednji sporazum: 
 
 

§ 1 Predmet pripravništva / začasne zaposlitve 

(1) Pripravništvo / začasna zaposlitev je zasnovana za nadaljnje razvijanje znanj, znanj in 

kompetenc, pridobljenih v prejšnjih izkušnjah z delom in usposabljanjem. Podjetje ne bo 

uporabljalo Udeleženca za delo v podrejenih namenih v nasprotju z namenom poklicnih 

izkušenj. 
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§ 2 Dodeljene naloge med pripravništvom / zaposlitvijo za določen čas 

(1) Dodeljene naloge udeleženca vključujejo naslednje dejavnosti: 

________________________________________________________________ 

 

§ 3 Trajanje pripravništva / zaposlitve za določen čas 

(1) Podjetje mora udeležencem ponuditi usposabljanje in strokovno podporo med _____ do 

_____ (= tedni) za čas omenjenega pripravništva / začasne zaposlitve. Prva dva tedna 

veljata za poskusne. 

(2) Usposabljanje in strokovno svetovanje se nanašata na strokovna navodila za opravljanje 

pripravništva / začasne zaposlitve s strani nadzornika, ki ga zagotavlja družba. §4 ureja 

nadaljnje pogoje in v zvezi s tem določa specifikacije. 

(3) Poleg tega lahko podjetje brezplačno zagotovi nenehno izobraževanje in usposabljanje 

za razvijanje udeleženčevih znanj, veščin in kompetenc. Dodatno se lahko ponudijo tudi 

jezikovni tečaji. 

 
 

§ 4 Obveznosti družbe 

(1) Družba je dolžna 
 

- Da pouči udeleženca na svojem delovnem področju v okviru zmogljivosti 

podjetja in mu zagotovi potrebno podporo in strokovno znanje; 

- udeležencem omogočiti osnovno znanje o načelih HACCP in mu zagotoviti 

ustrezno delovno gradivo (kot so oblačila); 

- imenovati nadzornika, ki je odgovoren za udeleženca; sodelovati z lokalno 

projektno skupino "Job to Stay" pri vseh vprašanjih pripravništva / zaposlitve 

za določen čas; 

- Obvestite lokalno projektno skupino "Job to stay", če udeleženec predčasno 

odpove, je odsoten ali ne opravi dodeljenih nalog; 

- pripravniku na koncu pripravništva zagotoviti oceno / referenčno pismo, ki 

vsebuje podatke o trajanju naloge, podroben opis dejavnosti in informacije o 



51 

 

 

uspešnosti in obnašanju pripravnika. 

 

 
§ 5 Obveznosti udeleženca 

(1) Udeleženec je dolžan  
 

- predložiti vsa potrebna zdravstvena spričevala, pomembna za dejavnost v 

državi bivanja; 

- obiskovati vse tečaje usposabljanja, ki se ponujajo med pripravništvom / 

začasno zaposlitvijo; 

- vestno izpolnjevati vse dodeljene naloge; 

- Upoštevajte delovne predpise, smernice podjetja, zdravstvene in varnostne 

predpise za preprečevanje nesreč in skrbno ravnanje z opremo; 

- ravnati v interesu družbe in strogo varovati poslovne zadeve; spoštovati 

politiko zasebnosti podjetja; 

- na zahtevo ene od strank pripravi poročilo o pripravništvu / začasni zaposlitvi 

za obe strani, lokalni projektni tim Job to Stay in organizacijo v določenem roku; 

- takoj obvestiti podjetje, če je odsoten zaradi bolezni ali drugih okoliščin ter 

predložiti zdravniško spričevalo vsaj tretji dan bolezni. 

 
 

§6 Odpoved sporazuma  

(1) V poskusnem obdobju lahko obe stranki odstopita od sporazuma brez predhodnega  

obvestila ali uradne utemeljitve. 

(2) Po koncu poskusne dobe se lahko pogodba odpove le na naslednji način: 

 

1. Družba lahko odpove pogodbo samo v primeru večjih sporov z 

odpovednim rokom najmanj štirih tednov; 

2. Udeleženec lahko odpove pogodbo izključno iz osebnih razlogov z 
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odpovednim rokom najmanj štirih tednov; 

3. Odpoved mora biti pisna, obvestiti o odpovedi in po posvetovanju z 

lokalno projektno skupino Job to Stay. 

 
 

§ 7 Zavarovanje 

 

(1) V času pripravništva / zaposlitve za določen čas je udeleženec dolžan sprejeti vse 

potrebne varnostne ukrepe za zadostno zdravstveno, nezgodno in zavarovalno 

odgovornost. Ob podpori Job-ja, da ostane "ekipe prijateljev" („Team of Buddies“), 

upošteva lokalne predpise. 

(2) Udeleženec je dolžan razjasniti vprašanje preprečevanja nesreč s podjetjem, preden 

začne z delom / začasnim delom. 

(3) V primeru nesreče je podjetje dolžno ekipi Job to Stay predložiti kopijo poročila o 

nesreči. 

 
§ 8 Zahtevki za povračilo in nadomestilo 

(1) Ta pogodba ne daje družbi nobenih zahtevkov za povračilo, ki bi lahko nastali zaradi 

izvajanja te pogodbe. 

(2) Udeleženec lahko med pripravništvom / začasno zaposlitvijo od podjetja prejema 

nadomestilo. Podjetje in udeleženec se dogovorita za nadomestilo brez sodelovanja 

ekipe Job to Stay. Podjetje ponuja udeležencu mesečno nadomestilo v višini .......... € na 

mesec (lahko ga izbriše). 

(3) Če podjetje dodeli mesečno nadomestilo, je udeleženec odgovoren za plačilo ustreznih 

davkov in nakazilo prejetih plačil za morebitne druge dodeljene štipendije. 

 

§ 9 Počitnice 

(1) V času trajanja pogodbe udeleženec ni upravičen do počitnic. Vendar lahko podjetje 

zaradi osebnih razlogov (do 20 dni / leto) odobri kratek oddih. Časovne izgube zaradi 
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drugih motenj je treba nadomestiti. 

 

 

§ 10 Kopije pogodb 

(1)    Ta pogodba mora biti podpisana v treh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka 

prejme kopijo. Tretji izvod je treba poslati krajevni ekipi Job, da ostane tam. 

 

§ 11 Nesoglasja, konflikti 

(1)  Pred začetkom pravnih sporov je treba odločiti o vseh sporih, ki izhajajo iz pogodbenih 

pogojev, s posvetovanjem z lokalno ekipo Job to Stay. 

§ 12 Dodatni sporazumi 

(1) Dopolnila ali spremembe te pogodbe morajo biti v pisni obliki. Poleg tega ta sporazum vključuje še 

dodatnih ______ prilog. 

 

 
Podjetje:  

 

Kraj, Datum 

   
 

Podpis 

Udeleženec: 
 

 
Kraj, Datum 

   

Podpis 
 
 

 

V imenu ekipe od Job do Stay: 

Ta sporazum je pogojen za sprejem v pripravništvo / začasno zaposlitev.  

 

 Kraj, Datum Podpis 
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Priloga II: Dokumenti za spremljanje in ocenjevanje  
 
 

STRUKTURA 

 

POGLAVJE  0 Uvod 

POGLAVJE  I Spremljanje procesa mentoriranja in             
vključevanja na delovna mesta 

POGLAVJE  II Ocena celotnega izvajanja pilotnega projekta 

  

POGLAVJE  III Obrazec za sledenje po izvajanju pilotnega    projekta 
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0. Uvod 

Ta ocenjevalni sklop je sestavljen iz treh različnih ocenjevalnih oblik: 

 

0.1  POGLAVJE I – Spremljanje procesa mentoriranja in vključevanja na delovna mesta 

V tem poglavju boste našli obrazec, s pomočjo katerega boste lahko dokumentirali svoj 

napredek pri uporabi metode in orodij Job to Stay. Mentor ga mora mesečno izpolniti skupaj s 

svojo stranko in strankinim delodajalcem. Redna pisna dokumentacija o razvoju stranke med 

pripravništvom/zaposlitvijo na različnih ravneh (profesionalni, jezikovni, osebni, družbeni, itd.) 

ne omogoča le boljše beleženje uspešnih rezultatov, temveč omogočajo tudi spremembe in 

izboljšave metode v zgodnji fazi. Zelo pomembno je, da imata tudi stranka in delodajalec 

možnost, da dejavno ocenita mentorja in celotno spremljanje ter zaposlitev/pripravništvo kot 

tako in predlagata svoje izboljšave. Le tako lahko vse tri vpletene strani (stranka, delodajalec 

in mentor) skupaj prispevajo k pripravništvu in/ali zaposlitvi, ter pozitivno napredujejo kot 

enakovredni partnerji. 

Ne podcenjujte pomena rednega izpolnjevanja tega obrazca ter enakovrednega upoštevanja 

mnenj in stališč vseh strani. Poskusite delovati čim bolj nevtralno, nepristransko in pregledno, 

sicer ta instrument ne bo pravilno uporabljen, saj bi le to zmanjšalo njegovo koristnost in 

učinkovitost ter imelo celo kontraproduktiven učinekn. 

 

0.2   POGLAVJE II – Ocena celotnega izvajanja pilotnega projekta 

Drugi obrazec služi predvsem za dokumentiranje in vrednotenje modela Job to Stay - torej 

celotnega postopka svetovanja, podpore, usposabljanja in vključitve ter vseh uporabljenih 

instrumentov. V primerjavi s prvim obrazcem za ocenjevanje je poudarek bolj na 

organizacijskih, metodoloških, pedagoških in trajnostnih vprašanjih. Uporablja se lahko za 

ocenjevanje svetovanja in podpore posameznika, predvsem pa je zasnovana za oceno skupine 

vključenih. Rezultati tega vrednotenja projektni skupini omogočajo, da pripravi zaključke o 
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kakovosti razvojnega dela (metode in instrumenti Job to Stay) kot tudi svetovalnega in 

podpornega dela. Na tej podlagi bo mogoče obrazce in procese spremeniti in izboljšati za 

prihodnjo uporabo. Rezultati evalvacije niso v korist le projektni skupini, ampak vsem, ki 

redno uporabljajo metodo in orodja Job to Stay. 

 

0.3  POGLAVJE III – Obrazec za sledenje po izvajanju pilotnega projekta 

Namen obrazca za naknadno sledenje je v motiviranju mentorjev , da ohranijo stik s svojimi 

strankami tudi po zaključku ukrepov svetovanja in zaposlovanja ter predano nadaljujejo z 

postopkom usposabljanja, zaposlovanja in vključevanja (vsaj dve do tri leta). Po eni strani to 

omogoča boljše sledenje dolgoročnim učinkom -  uspehom in neuspehomprvotnih ukrepov 

svetovanja in zaposlovanja; kajti na podlagi teh spoznanj je mogoče narediti dodatne 

spremembe. Po drugi strani je prednost daljšega stika  tudi v daljši skrbi za stranke ki se po 

potrebi lahko za podporo obrnejo na svojega prvotnega mentorja. Tudi ta obrazec  je mogoče 

spremeniti in uporabite v skladu z lastnimi potrebami in okviri. 
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POGLAVJE I: 

 
Spremljanje procesa  

mentoriranja in vključevanja na 
delovna mesta   
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I. OPAZOVANJE PROCESA VKLJUČEVANJA NA DELOVNA MESTA 

 
 

Obrazec za mesečno spremljanje 

Imementorja:  Organizacija:  

Ime/akronim/koda stranke:  

Ime delodajalce/podjetja:  

 
(Prosimo, kopirajte za vsak mesec) 

Mesec: MM/LLLL 

Stranke, ki so vključene v opazovalno 
srečanje:  

� mentor        � stranka          � delodajalec          � drugo (prosimo navedite): 

Komunikacijska sredstva: 
� dvostransko srečanje      � skupinsko srečanje     � e-pošta      � telefon  
� socialni mediji              � drugo (prosimo navedite): 

Do kakšne mere stranka meni, da je v zadnjem času napredovala na sledečih področjih: 

Profesionalne veščine: Ni napredka    �     �     �     �     �    zelo 

Jezikovne veščine: Ni napredka    �     �     �     �     �    zelo 

Družbene in kulturne veščine: Ni napredka    �     �     �     �     �    zelo 

Drugo (prosimo navedite): Ni napredka    �     �     �     �     �    zelo 

Splošni razmislek o nedavnih razmerah 
pri pripravništvu/zaposlovanju, 
pritožbah, željah, predlogih, ukrepih, itd. 
s strani stranke: 
 

 

Strankin pogled na prihodnje 
pripravništvo/zaposlitveno situacijo:  

Zelo negativen   �     �     �     �     �    zelo pozitiven 

Do kakšne mere delodajalec meni, da je stranka napredovala na sledečih področjih: 

Profesionalne veščine: Ni napredka    �     �     �     �     �    zelo 

Jezikovne veščine: Ni napredka    �     �     �     �     �    zelo 

Družbene in kulturne veščine: Ni napredka    �     �     �     �     �    zelo 

Drugo (prosimo navedite): Ni napredka    �     �     �     �     �    zelo 

Splošni razmislek o nedavnih razmerah 
pri pripravništvu/zaposlovanju, 
pritožbah, željah, predlogih, ukrepih, itd. 
s strani delodajalca: 

 

Delodajalčev pogled na prihodnje 
pripravništv/zaposlitveno situacijo: 

Zelo negativen   �     �     �     �     �    zelo pozitiven 
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Splošni razmislek o stanju s strani 
mentorja; ukrepi, ki jih je potrebno 
sprejeti, podpora,ki jo je potrebno 
zagotoviti, itd.: 

 

Mentorjev pogled na prihodnje 
pripravništvo/zaposlitveno situacijo: 

Zelo negativen   �     �     �     �     �    zelo pozitiven 
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POGLAVJE II: 
 

Ocena celotnega izvajanja 

pilotnega projekta 
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II. OCENA CELOTNEGA IZVAJANJA PILOTNEGA PROJEKTA 
 
(En obrazec za vsako partnersko organizacijo, s skupnimi rezultati ocenjevanja pilotskih srečanj) 
 

Partnerska organizacija:  Država:  

Začetek splošnih 
priprav na pilotska 
srečanja: 

MM/LLLL 
Začetek rekrutiranja 
sodelujočih: 

MM/LLLL 
Začetek 1. 
pripravništva/ 
zaposlitve: 

MM/LLLL 

 

Približno število beguncev, ki so bili 
kontaktirani/obveščeni o sodelovanju v 
pilotskem projektu JtS: 

  
Število beguncev/strank, ki so dejansko začele 
s pripravništvom/zaposlitvijo: 
 

__ žensk 
__ moških 

Izvorne države strank, ki so dejansko pričele z 
pripravništvuj/zaposlitvijo: 

 

Je bilo težko vzpostaviti stik z begunci in jih 
motivirati za udeležbo v pilotskem projektu? 
Je bilo posebej težko motivirati ženske? Če je 
odgovor pritrdilen, zakaj? Česa ste se iz tega 
naučili? Drugo. (najmanj 300 znakov) 

 

Rezultati procesa ocenjevanja za Izkaz 
uspešnosti (za vsako delovno mesto vnesite 
število strank, ki so najbolj primerne glede na 
rezultate ocenjevanja): 
 

__ gospodinjska pomočnica 
__ kuhinjski pomočnik 
__ pomočnik kuharja 
__ natakar/natakarica v baru  
__ pomočnik krajinskega upravitelja 
__ drugo (prosimo navedite): 

Izkušnje z vsemi štirimi deli Izkaza uspešnosti; 
kaj je bilo koristno in je uspešno delovalo, kaj 
ni delovalo ali kje so se pojavile težave, itd.  
(najmanj 300 znakov) 

 

 

 

Približno število potencialnih 
delodajalcev/podjetij, ki so bili kontaktirani/ 
obveščeni o udeležbi v pilotnem projektu: 
 

 
Število delodajalcev/podjetij, ki so dejansko 
ponudili pripravništvo/zaposlitev: 

 

Prosimo, navedite ime, vrsto subjekta (npr. 
hotel, restavracija, toplice, itd., sedež in 
spletno stran delodajalcev/podjetij, ki so 
dejansko ponudili pripravništvo/zaposlitev:  
(v vsako vrstico enega)  

Podjetje 1: [navedite ime], [vrsta subjekta], [sedež], [spletna stran]  
Podjetje 2: [navedite ime], [vrsta subjekta], [sedež], [spletna stran]] 
Podjetje 3: [navedite ime], [vrsta subjekta], [sedež], [spletna stran]  
Podjetje 4: [navedite ime], [vrsta subjekta], [sedež], [spletna stran]  
Podjetje 5: [navedite ime], [vrsta subjekta], [sedež], [spletna stran]  
(kopirajte in prilepite več, če je potrebno) 

Je bilo težko vzpostaviti stik z 
delodajalci/podjetji in jih motivirati, da 
ponudijo zaposlitev/delovno mesto? Katere 
so bile glavne težave? Katere so novo 
pridobljene izkušnje v zvezi s tem 
vprašanjem? Drugo. 
(najmanj 300 znakov) 

 

Na katerih področjih so delodajalci strankam 
ponudili pripravništvo/zaposlitev: 

__ gospodinjska pomočnica 
__ kuhinjski pomočnik 
__ pomočnik kuharja 
__ natakar/natakarica v baru  
__ pomočnik krajinskega upravitelja 
__ drugo (prosimo navedite): 
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Kakšne vrste sodelovanja je delodajalec 
ponudil strankam? 

__ le pripravništvo  
__ takojšnja zaposlitev  
__ najprej pripravništvo, nato zaposlitev 
__ drugo (prosimo navedite): 

Vključevanje tretjih oseb med izvajanjem 
pilotnega projekta (npr. socialni delavci, 
nevladne organizacije, organi javnega 
obveščanja, gospodarske zbornice, sindikati, 
zaupne osebe, prevajalci, itd.); zakaj je 
potrebno sodelovanje in kakšne so izkušnje? 
 

� ne 

� da (prosimo opišite na kratko, vključno z dodano vrednostjo udeležbe): 

 

Katere glavne ovire in težave so se pojavile 
med izvajanjem projekta? (Pravni okviri; 
pomanjkanje strokovnih, jezikovnih ali drugih 
spretnosti; življenje/družinska organizacija, 
težave med delodajalcem/stranko, poseben 
položaj žensk, itd.) 
(Prosimo opišite splošno izkušnjo; najmanj 300 znakov) 
 

 

Kako je bilo mogoče premagati ovire in kakršne 
koli druge težave? 
 
(Prosimo opišite splošno izkušnjo; najmanj 300 znakov) 

 

Ali je katera od strank izstopila iz pilotnega 
projekta, preden se je pripravništvo/zaposlitev 
uradno zaključila? Če je odgovor pritrdilen, 
zakaj? 
(Prosimo za kratek opis) 

 

Je katero od pripravništev/zaposlitve pripeljala 
do dolgoročne zaposlitve? Ali so stranke še 
vedno zaposlene? 
(Prosimo za kratek opis) 

 

Ali so stranke pridobile formalno 
diplomo/uradno akreditacijo strokovnega 
znanja, veščin in kompetenc na nacionalni 
ravni? 
(Prosimo za kratek opis; najmanj 300 znakov) 

 

Ali ste pri uporabi modela in instrumentov JtS 
lahko izmerili/izkusili kakšne 
izboljšave/prednosti v primerjavi z 
načini/instrumenti, ki jih običajno uporabljate 
za trajnostno vključevanje beguncev na trg 
delavne sile? 
(Prosimo za kratek opis; najmanj 300 znakov) 
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Kakšni so načrti za prihodnost glede izdelkov in 
instrumentov JtS? Kje in kdaj bodo uporabljeni 
naslednjič? 
(Prosimo za kratek opis; najmanj 300 znakov) 

 

Kako zagotavljate, da bodo rezultati projekta 
JtS (profile delavnih mest, izkaz uspešnosti, 
smernice, itd.) preneseni na druge 
organizacije, strokovnjake, učence, države ali 
sektorje? 
(Prosimo za kratek opis; najmanj 300 znakov) 
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POGLAVJE III: 
 

Obrazec za sledenje po  
izvajanju pilotnega projekta 
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III. OBRAZEC ZA SLEDENJE PO IZVAJANJU PILOTNEGA PROJEKTA JTS 
 
 
(En obrazec na stranke) 

Ime/mentorja:  Organizacija:  

Ime/akronim/koda stranke:  

Telefon:  

E-naslov:  

Socialni mediji:  

 
(Prosimo, da obrazec kopirate za vsako četrtletjer) 

1. četrtletje: MM/LLLL 

Razvoj profesionalnih razmer stranke od zadnjega stika: 

  Komentarji 

Je stranka še vedno zaposlena? 
� da, še vedno pri istem podjetju 
� da, vendar v drugem podjetju 
� ne 

 

Kaj meni stranka o svojem 
profesionalnem razvoju? 

� napredek 
� nazadovanje 
� no eno ne drugo 

 

Ali stranka meni, da na njen 
profesionalni razvoj še vedno vpliva 

model/pilot/svetovanje Job to Stay? 

� da, pozitivno 
� da, negativno 
� ne 

 

Ali si stranka želi kakršnihkoli  
izzivov/nadaljnjega napredovanja v 

svojem profesionalnem življenju? 

� da (prosimo, navedite desno) 
� ne 

 

Je stranke možno na kak način  
podpreti? 

� da (prosimo, navedite desno) 
� ne 

 

Morebitna nedavno pridobljena 
spoznanja o dolgoročnem pomenu in 
vplivu modela in instrumentov Job to 
Stay? 

� da (prosimo, navedite desno) 
� ne 

 

Morebitne druge zadeve:  

Dogovorjen datum za naslednje 
opazovalno srečanje med stranko in 
mentorjem: 

DD/MM/LLLL 
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