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Novica o dogodku Več enakosti za boljši jutri – predstavitev izbranih  projektov NVO s 

področja enakosti spolov 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 7. novembra 2022 organiziralo 

dogodek Več enakosti za boljši jutri, na katerem so bile predstavljene dejavnosti in rezultati 

projektov, ki so prispevali k preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v 

družbi,  k ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in ženskami, k spodbujanju 

enakih možnosti za vpis deklet in mladih žensk na programe smeri STEM in k spodbujanju enakih 

možnosti ranljivih skupin žensk. 

 

Na dogodku so bili predstavljeni izbrani projekti, ki jih je ministrstvo sofinanciralo v obdobju 2021–

2022: 

 

Prijavitelj: Združenje DrogArt 

Naslov projekta: Pobegni pred stereotipi (in vpiši STEM) 

 

Projekt, kjer ima osrednjo vlogo zanimiva izkustvena mehanika, je bil zasnovan po vzoru sobe 

pobegov, kjer so dekleta poskušali soočiti z atraktivnostjo STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) poklicev in študijev ter odpraviti predsodke, nastale zaradi spolnih 

stereotipov. Tako imenovan escape room Pobegni pred stereotipi (in vpiši STEM) je bil zasnovan 

in izveden na način, da so morali obiskovalci in obiskovalke, če so želeli priti iz sobe, rešiti različne 

izzive in uganke, povezane s STEM. Izkustveni projekt je prispeval k všečnosti poklicev in 

študijskih smeri ter k večjemu razmisleku deklet o tovrstni karieri. K obisku so vabili s kreativno 

zasnovanimi plakati in letaki. Opaznost projekta je bila poleg inovativne mehanike zagotovljena 

tudi s kreativno grafično zasnovo in vsebinsko zanimivimi objavami na družbenih omrežjih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: DrogArt 

 

 

 

 

https://www.drogart.org/


Prijavitelj: Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi 

Naslov projekta: Pogum 

 

Projekt je pristopil k blaženju stisk in ustvarjanju enakih možnosti žensk, ki jih je vojna v Ukrajini 

pregnala in pripeljala v Slovenijo. V vojni so najhitreje in najbolj ranljivi otroci in ženske. S 

projektom so se v Društvu posvečali begunkam kot ranljivi skupini žensk. Dejavnosti projekta so 

opolnomočile omenjene ciljne skupine, do katere so prišli s pomočjo Urada Vlade RS za oskrbo 

in integracijo migrantov. Izvedli so 15 terapevtskih delavnic, 27 pogovornih tematskih srečanj in 

37 skupinskih sprostitvenih dejavnosti, z namenom razbremenitve, spodbujanja pozitivnega 

razmišljanja in opogumljanja, povezovanja, širjenja socialne mreže in kulturnega udejstvovanja. 

Načrtovane dejavnosti so prinesle rezultate na individualni ravni vsake posameznice, ki je bila 

vključena v dejavnosti. Delavnice so bile sprva predvidene za ženske, a so pogosto prihajali tudi 

moški in otroci. Z omenjenimi dejavnostmi so želeli doseči, da se posameznice čim prej zavedo, 

da jim izobrazbe, znanja in izkušenj ne more vzeti nihče in da jim zato, ker so begunke, ni 

potrebno pristajati na tvegane ponudbe za delo in zaslužek in si posledično naprtiti še več 

negativnih in travmatičnih posledic, kot so jih utrpele zaradi vojne, pred katero so zbežale. 

Bistvenega pomena je bilo ozaveščanje, da jih mora država gostiteljica zaščititi pred morebitnim 

izkoriščanjem in dodatnim kršenjem človekovih pravic. Slovenija jim s tem, ko jim ponuja 

zatočišče in jim odpira vrata tudi do zaposlitev, šolanja, namestitve, socialne oskrbe itd., ponuja 

možnost, da zaživijo normalno in človeka dostojno življenje.  

 

 

Prijavitelj: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcem Kralji ulice 

Naslov projekta: Podporno delo z romskimi ženskami z namenom zmanjševanja  

neenakosti in krepitve virov moči 

 

V okviru projekta so bile organizirane različne dejavnosti, z namenom podpore in krepitve moči 

Rominj, ki so ena najbolj ranljivih in socialno izključenih populacij, tako na lokalni kot na nacionalni 

ravni. Namen projekta je bilo tudi zmanjšanje spolne neenakosti znotraj posameznih družinskih 

skupnosti kot tudi v širši lokalni skupnosti, zmanjšanje neenakosti v dostopu do zdravstvenih 

storitev za Rominje, izboljšanju ekonomskega in socialnega statusa, krepitvi na področju 

starševskih kompetenc in spodbujanju iskanje zaposlitve. Rominjam je omogočeno opravljanje 

prostovoljskega dela kot mehkega načina vstopa na trg. V projekt so bile vključene Rominje, ki 

so pogosto žrtve nasilja ter brezdomne osebe. Pogosto se srečujejo z večkratno izključenostjo 

(ekonomsko, socialno, zdravstveno, stanovanjsko in izobrazbeno) in potrebujejo veliko podpore 

ter pomoči pri obvladovanju življenjskih situacij. Enkrat tedensko se je 15 udeleženk kontinuirano 

srečevalo, kar je prispevalo k vzpostavitvi varnega in sprejemajočega okolja. Srečanja so bila 

namenjena razbremenitvi, skupinski podpori in prenosu znanj, izmenjavi izkušenj in informacij. V 

okviru projekta so bili organizirani izleti (dvodnevni izlet v Sarajevo) in skupinske vadbe (različni 

pohodi). Udeleženke so se učile slovenskega jezika, uporabe informacijskih in komunikacijskih 

orodij ter se pripravljale na vozniški izpit. V okviru projekta so potekale delavnice, namenjene 

mladostnicam, in so vključevale teme o spolnosti in kontracepciji, učenju uporabe računalnika, 

pomoči pri pisanju prošenj za zaposlitev in iskanju prostih delovnih mest. Organizirano je bilo 

individualno delo z Rominjami z namenom krepitve in ozaveščanja o enakosti spolov, 

udeleženkam je bilo omogočeno spremstvo na zdravstvene preglede in v druge institucije ter 

zagovorništvo in tolmačenje. Projekt je prispeval tudi večji ozaveščenosti o položaju Rominj, 

izdana je bila brošura o zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji v romsko-slovenskem jeziku.   

 

 

https://drustvo-kljuc.si/
https://www.kraljiulice.org/
Predstavitve/Za%20objavo/Kralji%20ulice.pdf


Prijavitelj: Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe 

Naslov projekta: Garaža – odskočna deska za ženske v poklicih STEM 

 

Da bi povečali zanimanje za tehnične poklice so v Ajdovščini odprli Garažo in vanjo umestili pilotni 

projekt: Mentorski program Garaža za dekleta, ki dekleta navdušuje za inovatorstvo ter vpis v 

programe STEM. Program nagovarja dekleta in mlade ženske, ki si želijo poglobljenega 

praktičnega inženirskega znanja. Garaža je delovni prostor, opremljen z različnimi orodji za ročno 

in strojno izdelavo izdelkov, v katerem mentorji in mentorice iz tehničnih in naravoslovnih smeri, 

vodijo strokovno, multidisciplinarno izobraževanje skozi projektno delo. Uresničitev lastne ideje 

udeleženkam prinaša dragocene izkušnje in informacije, ki bodo bistvenega pomena in v pomoč 

pri usmeritvi in načrtovanju njihove nadaljnje poklicne in življenjske poti. V mentorski program je 

vključenih 20 deklet, ki se tedensko sestajajo in snujejo načrte za uresničitev inovativne rešitve 

produktivnih prototipov po lastni zamisli. V okviru programa se odvijajo tudi drugi znanstveni 

eksperimenti, praktične delavnice, predstavitev poklicev. Dekleta imajo možnost spoznati 

inženirke, vzornice, ki delujejo v STEM poklicih. Mentorski program Garaža deluje na temeljih 

trajnostnega razvoja ter vzpodbuja kreativno podjetniško razmišljanje in povezuje mlade z 

lokalnim gospodarstvom.  

 

Prijavitelj: Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok 

Naslov projekta: Skupaj lahko 

 

Program je bil namenjen uporabnicam in uporabnikom, ki izhajajo iz različnega kulturnega, 

etničnega, starostnega, verskega ozadja. Osredinjal se je na osebe, ki jim je skupna socialna 

izključenost ter življenje na družbenem robu. V primerih, ko gre za družino, vsi ti dejavniki vplivajo 

tudi na družinsko dinamiko oz. otrokov razvoj, učni uspeh. Program se je odzval na potrebe 

uporabnic in uporabnikov z idejo socialne vključenosti ter socialne aktivacije v ospredju. 

Organizirale so se različne prostočasne aktivnosti, s katerimi se je spodbujalo matere z otroki, da 

zapustijo svoja domovanja, širijo svojo socialno mrežo, se aktivno vključujejo ter pridobivajo nove 

izkušnje, ki niso vezane na njihov dom. Pri delu so se uporabile metode, ki omogočajo grajenje 

odnosa z uporabnico/uporabnikom, podpora je bila usmerjena v življenjski vsakdan 

uporabnice/uporabnika, zagovorništvo, družabništvo, individualno spremljanje 

uporabnic/uporabnikov, skupinske dejavnosti, celostno delo z družino. Pretekle izkušnje  s terena 

so pokazale, da uporabnicam in uporabnikom predstavlja velik izziv komunikacija ter sodelovanje 

z institucijami, zato se je predvsem ženske spodbujalo, da vstopajo v institucije, zagovarjajo svoje 

interese, delijo skrbi, pomisleke in aktivno sodelujejo v pogovorih, ki zadevajo njih ter njihove 

družinske članice in člane.  

 

Prijavitelj: Združenje DrogArt 

Naslov projekta: Črke bolijo 

 

Internet je z vedno večjo uporabo postal neskončen prostor za marginaliziranje nekaterih skupin, 

med katerimi so tudi ženske in dekleta. Te so na spletu vedno večkrat žrtve poseganja v osebno 

svobodo, integriteto in osnovne človekove pravice. Namen projekta je bil opozoriti na dejstvo, da 

spletno nasilje povzroča hude psihične stike in da nikakor in nikoli ni zabavno. Dejavnosti projekta 

so povzročitelje opozarjale, da spletno nasilje pomeni hudo kršitev človekovih pravic, žrtve pa so 

opolnomočile, kako naj se na nasilje odzovejo.  

 

 

 

https://zavod-beta.si/
Predstavitve/ZavodBETA-Garaža.pdf
http://drustvomozaik.si/
https://www.drogart.org/


Prijavitelj: Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi 

Naslov projekta: KLJUČno na spletu 

 

V času epidemije se je čas preživljanja mladostnic in mladostnikov pred zasloni povečalo, kar s 

pridom izkoriščajo osebe, ki med drugim prežijo na mlade z namenom izsiljevanja in izkoriščanja, 

tudi spolnega. Hkrati so se na splet preselile tudi različne oblike medvrstniškega nasilja, kjer po 

raziskavah prednjačita ravno nasilje po spolu in zaradi spola. Večinoma se mladi ujamejo v 

preprosto komunikacijo, v kateri pa lahko pride do spletnega nadlegovanja, nasilja, spletnih 

spolnih zlorab ter spletnega  izsiljevanja. Projekt je prispeval k večji ozaveščenosti o spletnem 

nasilju in njegovih posledicah.  

 

  

https://drustvo-kljuc.si/

