Strokovnjake s področja izobraževanja, trga dela, socialnega varstva, in strokovnjake lokalnih,
regionalnih ter nacionalnih organov vabimo na usposabljanje o podpori mladoletnih migrantov

Mladi migranti in njihovo vključevanje v družbo in izobraževanje
Slovenija sodeluje v projektu CiSoTRA skupaj s partnerji iz Grčije, Italije, Nemčije in Turčije. Namen
projekta je podpora vključevanju migrantov v družbo in izobraževanje. Projekt vključuje migrante
mladoletnike in mlade do 25. leta starosti na prehodu v odraslost iz nekdanjih jugoslovanskih republik
in drugih držav ter celin.
Del dejavnosti so delavnice za strokovnjake s tega področja. Tudi vas zato vabimo, da se jih udeležite.
Pošiljamo vam pregled celotnega programa usposabljanj in vabilo na prvo delavnico:

Migranti med nami: razumevanje medkulturnosti, mednarodne zakonodaje in
vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur
13. maja 2019, ob. 9. uri, na MFDPŠ, Mariborska cesta 7, Celje

9.00–11.00
11.00–11.30
11.30–13.30
13.30–14.30

14.30–16.30

Pozdravni nagovor, predstavitev projekta in delavnice, Nada Trunk Širca in
Valerij Dermol, MFDPŠ
 Zakaj in od kod prihajajo migranti? Andrej Koren, MFDPŠ
 Pravna terminologija, razumevanje različnih statusov migrantov, Jaka Kovač
Odmor za kavo
 Medkulturni dialog – vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur in
 Vživljanje v situacijo migrantov in vloga dogovora pri delu z njimi, Jaka Kovač
 Razprava in izmenjava dobrih praks udeležencev
Kosilo
 Primera dobrih praks pri delu z migranti
 Sprejemanje in šolanje migrantov v Turčiji, predstavnik IBU Carigrad
 O delu z mladoletnimi migranti v Italiji, Nemčiji, Grčiji (TBC)
 O delu z mladoletnimi migranti v Sloveniji, Tina Zorman, SGLŠ Postojna
 Pogovor in dogovori o sodelovanju v dejavnostih projekta

Delavnica je brezplačna, vključeno je tudi kosilo, število mest je omejeno na 20. Prosimo vas, da se
prijavite do 9. maja 2019, oziroma do zapolnitve mest na https://bit.ly/2L2GcNa.
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na osemurnem usposabljanju.

Hkrati napovedujemo tudi ostale dejavnosti programa usposabljanj projekta CiSoTRA:

Prva
delavnica

Prvi
študijski
obisk

Druga
delavnica

Drugi
študijski
obisk

Vsebina
Migranti med nami: razumevanje medkulturnosti,
mednarodne zakonodaje
 Zakaj in od kod prihajajo migranti?
 Pravna terminologija, razumevanje različnih statusov
migrantov
 Medkulturni dialog – vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih
kultur in vživljanje v njihovo situacijo
 Primeri dobrih praks pri delu z migranti iz Turčije oz drugih
državah partneric in v Sloveniji
 Izmenjava dobrih praks udeležencev
Mladi migranti na prehodu v odraslost, študijski obisk v
sodelovanju z Ljudsko univerzo Velenje
 Predstavitev in ogled dejavnosti Ljudske univerze z migranti
 Pogovori z migranti otroki in mladostniki
 Pogovori s strokovnim delavci
Delo z mladimi migranti, nudenje podpore v praksi
 Deležniki v podpori in vključevanju mladoletnikov brez
spremstva v izobraževanje in skupnost
 Podpora za delo in izobraževanje otrok migrantov v e-okolju
 Primeri dobrih praks v Grčiji oz drugih državah partneric in v
Sloveniji
 Teorije in veščine nenasilne komunikacije
o empatično poslušanje
o vživljanje v drugo osebo
o postavljanje meja, skrb zase
o štirje načini odzivanja
 Izmenjava dobrih praks udeležencev
Delo z mladoletnimi migranti, vloga strokovnjakov in
skupnosti pri spodbujanju njihovega uspešnega prehoda v
odraslost – študijski obisk dijaškega doma Postojna
 Predstavitev in ogled aktivnosti na področju, SGLŠ Postojna
 Pogovori z migranti otroki in mladostniki
 Pogovori s strokovnim delavci

Kraj in datum izvedbe

Dve izvedbi:
 MFDPŠ, Celje
13. maj 2019


OŠ Livada, Ljubljana
31. maj 2019

Ljudska univerza Velenje
6. junij 2019

Dve izvedbi:
 OŠ Livada, Ljubljana
27. avgust 2019


OŠ Borcev za severno
mejo, Maribor
13. september 2019

SGLŠ Postojna
10. september 2019

Udeležba na vseh dejavnostih je brezplačna, udeleženci prejmejo gradiva in dostop do e-učilnice.
POTRDILA: za vsako dejavnost, ki se je boste udeležili, boste prejeli potrdilo o udeležbi na
osemurnem strokovnem usposabljanju. Tisti, ki se boste udeležili obeh delavnic in vsaj enega
študijskega obiska ter se vključili v e-učilnico projekta z izdelavo projektne naloge, boste prejeli tudi
potrdilo o 6 kreditnih točkah na področju visokošolskega izobraževanja, ki ga bo izdala Univerza
Pegaso iz Neaplja.
PRIJAVA: Že sedaj se lahko prijavite na eno ali več dejavnosti, pravočasno vas bomo obveščali tudi o
posamičnih dejavnostih in programu. Povezava na prijavo https://bit.ly/2L2GcNa
Celje, 24. april 2019

Vodja projekta CiSoTRA
dr. Nada Trunk Širca

Splošno o projektu CiSoTra, več na https://cisotra.eu/
Program: Erasmus+, Ključni ukrep 3 (KA3)
Ključni ukrepi: Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi
Številka projekta: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
MFDPŠ, Slovenija, je koordinatorica projekta Civilna družba in socialno vključevanje mladoletnikov
brez spremstva ob prehodu v odraslost – vloga učečih se skupnosti (CiSoTRA). V projektu sodelujejo
partnerji iz Grčije, Italije, Nemčije in Turčije. Projekt se izvaja v obdobju od 31.12. 2017 do 31. 12.
2020.


Cilj projekta CiSoTRA je razviti in izvajati inovativno metodologijo za spodbujanje socialne
vključenosti (vključno z vključevanjem preko izobraževanja) mladoletnih migrantov brez
spremstva ob prehodu v odraslost. Pristop temelji na oblikovanju celovitih podpornih mrež, ki bi
olajšale prehod iz izobraževalnega in podpornega sistema mladih, v sistem izobraževanja in
zaposlovanja odraslih.



Projektne dejavnosti bodo osredotočene na:
(1) zagotavljanje, da bodo otroci brez spremstva (od 14. leta starosti) lahko razvili ustrezne
državljanske, socialne in osebne kompetence;
(2) zagotavljanje strokovnega znanja strokovnjakov, ki delajo z otroki brez spremstva;
(3) preprečevanje pomanjkanja znanja, zlasti na kritičnih področjih, kot so znanje jezika držav
gostiteljic, znanje matematike, kot tudi kompetence, potrebne za življenje in delo;
(4) nudenje primerne podpore mladim za njihovo uspešno vključevanje do (vsaj) 25. leta starosti.



Ciljne skupine
- Strokovnjaki in prostovoljci, ki delajo z mladoletniki brez spremstva in/ali mlajšimi odraslimi –
strokovnjaki iz izobraževanja, trga dela, socialnega varstva, lokalnih/regionalnih/nacionalnih
organov.
- Mladoletniki brez spremstva in/ali mladi odrasli.
- Zainteresirane strani: ministrstva; raziskovalci; akademiki; predstavniki lokalnih in regionalnih
organov; varuh človekovih pravic; druge nevladne organizacije ali javni subjekti, ki se ukvarjajo
z vprašanjem migrantov; strokovnjaki, ki delajo z mladoletniki brez spremstva in mladimi
odraslimi.

