
 
 

Svet postaja vse bolj povezan in ena od značilnosti 

današnjega časa so tudi migracije. Te pa so nujno 

povezane z učenjem, prilagajanjem in novimi izzivi. Svoje 

izzive ob preselitvi v Slovenijo v prispevku predstavlja 

Nyambura Balantič iz Kenije. 

Odločili ste se, da se preselite v Slovenijo. Zakaj ravno 

Slovenija? 

V Afriki sem spoznala partnerja, ki je tam delal kot 

prostovoljec. Ljubezen je naredila svoje in po končanem 

projektnem delu sva se skupaj preselila v Slovenijo.  

Ste pred selitvijo v Slovenijo že kaj slišali o njej in kako 

ste si predstavljali življenje v njej? 

Prvič sem slišala za Slovenijo leta 2008 od prostovoljca iz Slovenije, ki je bil v Ugandi. Pred tem 

nisem nikoli slišala za Slovenijo.  

Nisem si predstavljala življenja v Sloveniji, saj takrat še nisem slutila, da bom živela tu.  

Lahko poveste kaj o izzivih, s katerimi ste se soočali v času prihoda v Slovenijo? 

Kulturni šok je bil velik. Vsi so strmeli vame, saj sem bila edina Afričanka v širši okolici, ne samo 

v kraju bivanja. Ni mi bilo prijetno, počutila sem se zelo nelagodno.  

Koliko časa ste že v Sloveniji? 

V Sloveniji živim že 9 let. 

So po tem času izzivi drugačni? 

Sigurno ni več kulturnega šoka. Največji izziv je bil iskanje zaposlitve, posebej zaradi slabega 

znanja slovenskega jezika. Prav tako je bilo nujno, da najdem zaposlitev z delovnim časom, ki 

ga bo možno uskladiti z  vzgojo otroka. To mi je naposled uspelo.  A trajalo je precej časa.  

  



 
Kako je z jezikom, z vašo slovenščino sedaj?  

Slovenski jezik je za učenje precej zahteven. Ko sem se na tečaju učila slovenščine, se mi je 

zdelo, da sem se veliko naučila. Ko pa jo moram uporabljati v službi in v vsakdanjem življenju, 

imam še vedno težave. 

Kakšne spomine imate na svojo domovino? 

V spominu mi je ostalo čudovito vreme in odlična hrana. Velikokrat mislim na mojo primarno 

družino in sorodstvo, ki še živi v domovini. 

V kakšnih trenutkih najbolj pogrešate Afriko? 

Vsa praznovanja, prazniki in dogodki, ki jih po navadi obeležimo v krogu najdražjih, imajo 

sladko-grenki priokus, saj najbližjih sorodnikov nimam ob sebi. Čeprav ohranjamo stike preko 

telefona, ni enako. 

Če narediva primerjavo kulture vašega rodnega kraja in Prekmurja – opažate velike razlike?  

Precej nenavadno se mi je zdelo v začetku, ko sem opazila, da družine v veliko primerih še 

živijo skupaj v isti hiši, ko se rodijo vnuki. 

Prav tako me je presenetila večja odprtost v smislu deljenja vsakdanjih načrtov, osebnih 

podatkov, dogodkov v krogu družine… V moji domovini se po poroki odseliš od staršev, prav 

tako so glede podatkov o sebi in svojih najdražjih ljudje veliko bolj zaprti. 

Je kakšna posebnost v Prekmurju, ki bi jo želeli izpostaviti? 

Definitivno bi izpostavila vinograde, vino, festivale in običaje, npr. trgatev in pustovanje. 

Všeč mi je, da so ljudje usmerjeni v vrtnarjenje, da urejajo vrtove in gojijo svojo zelenjavo. 

V času vašega bivanja v Sloveniji ste se vključili v aktivnosti  Zavoda za zaposlovanje. V katere 

programe ste bili vključeni? 

Najprej sem se vključila v tečaj slovenskega jezika. Krajši čas sem bila zaposlena kot sezonska 

delavka. 

Nato sem bila vključena v šesttedenski program, ki ga je izvajalo društvo Mozaik. 

  



 
Kako vam je vključitev v delavnice Podpora ranljivim skupinam na trgu dela, ki jih je 

izvajalo društvo Mozaik, pripomoglo pri iskanju zaposlitve? 

Ja, zelo so mi pomagale. Po programu delavnic sem bila vključena v Učne delavnice - praktično 

usposabljanje, nato pa sem dobila tudi zaposlitev. Zelo dobro se razumemo s sodelavci, v 

veliko oporo so mi. Pridobila sem tudi nove prijatelje. 

Ste kot tujka pridobili dovolj informacij, ki ste jih potrebovali v času iskanja zaposlitve? 

Pred Mozaikovim programom (op. Delavnice Podpora ranljivim skupinam na trgu dela) nisem 

imela informacij o tem, kje in kako iskati zaposlitev. Nisem vedela, da obstaja spletna stran s 

prostimi deli. Naučila sem se napisati prošnjo in življenjepis kot se uporablja v Sloveniji. Naučila 

sem se poiskati prosta delovna mesta na portalih, spletu.  

Kako ste zadovoljni z zaposlitvijo?  

Zelo zadovoljna sem. Delovno okolje je zelo mirno. Tudi sodelavci so prijetni. Všeč mi je, da mi 

po delu ostane čas, ki ga lahko preživim z otrokom. 

Če se ozrete nazaj, od prihoda v Slovenijo do danes, kako ste zadovoljni s to potjo?  

Vesela sem, da živim v Sloveniji. Zdi se mi čudovita dežela z izjemno razvito ekologijo, nizko 

stopnjo kriminala, infrastruktura je odlična, sistem poslovanja in dostopnost uradnih ustanov 

prav tako. Odlično je poskrbljeno za vzgojo otrok. Šolski sistem je dober, zastonj in kvaliteten. 

Bi si želeli ostati v Sloveniji za vedno? 

Ja, saj Slovenijo že dojemam kot drugi dom. 
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