“Potreba po oblikovanju skupne komunikacijske strategije med
državljani gostujoče države in migranti”
(Petek, 29. marec 2019, Občina Litija, Jerebova ulica 14, velika sejna soba)

9:30 Prihod udeležencev in registracija
10:00 Uvodni pozdravi
Sabina Rovšek, direktorica IC Geoss
Franci Rokavec, župan Občine Litija
Sandra Katić, vodja neformalnega izobraževanja na IC Geoss: Predstavitev projekta in projektnih
partnerjev
10:30 Moderirana okrogla miza (predstavitev anketnih rezultatov in dobrih praks)
-

Tjaša Kozlevčar, Sandra Katić, IC Geoss
Maria Garro, profesorica na Univerzi Palermo, Italija
Matej Matić, Udruga Mladih U Europskoj Uniji, Hrvaška
Luisa Oliveira, Desincoop, Portugalska
Gostje – tujci, migrant, ki živijo v Sloveniji
Vanja Dolenc – Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

11:30 – 12:00 odmor za kavo
12:00 –12:30 Predstavitve dobrih praks
-

Zarja Trček: Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito v Osnovno šolo Tabor Logatec
Sabina Rovšek: Uporaba medkulturnega dialoga v izobraževanju
Sandra Katić: Pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje v izobraževanju

12:30 – 13:45 Interaktivna delavnica: Komunikacija med osebami različnih kultur, Jaka Kovač, trener
neformalnega izobraževanja, facilitator in mladinski delavec
Predstavitev načinov nenasilne komunikacije in medkulturnega dialoga. Kaj podpira in kaj zavira dobro
povezavo in komunikacijo med osebami različnih kultur s poudarkom na komunikaciji z migrant, ki živijo v
naši državi?
13:45 Lahko kosilo

Posvet bo potekal v angleškem jeziku. Prijave sprejemamo na eu-projects@ic-geoss.si ali 031 759 355,
udeležba je brezplačna.

Partnerji vključeni v projekt ISLA:
SLOVENIJA
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
https://www.ic-geoss.si/
Občina Litija
www.litija.si

ITALIJA
Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitaria, dell’Istruzione e del lavoro
http://www.unioneassessorati.it/
Consorzio Tartaruga
www.consorziotartaruga.it

PORTUGALSKA
Desincoop - Desenvolvimento Económico, Social E Cultural C. R. L.
https://desincoopeurope.wixsite.com/desincoop-crl?fbclid=IwAR1WJojxbc45fSPuAXbbzcSHZLlar8mUQlC3s0XRgj0vcbMBKyczw8lwJU
Município de Guimarães
www.cm-guimaraes.pt

HRVAŠKA
Udruga Mladih Mladu U Europskoj Uniji
www.mladi-eu.hr
Grad Šibenik
www.sibenik.hr

ISLA - Celostni pristop k izmenjavi znanja o sistemih socialnega vključevanja priseljencev in vloga lokalnih
organov v EU je projekt financiran iz programa Evropa za državljane. Osredotoča se na vključevanje
državljanov EU v procese odločanja na področju migracij.
Namen projekta je:
- deliti in izmenjati dobre prakse obveščanja državljanov o delovanju sprejemnih sistemov migrantov;
- poiskati sprejemne sisteme in komunikacijske kanale, ki omogočajo stike domačinov z
begunci/priseljenci/prosilci za azil in možnosti, da se ti predstavijo gostiteljskim skupnostim;
- okrepiti sisteme socialnega vključevanja za begunce/priseljence/prosilce za azil s pomočjo prostovoljnih
ukrepov, ki jih neposredno predlagajo državljani držav gostiteljic;
- pripraviti predloge za spremembe politik, namenjene krepitvi socialne vključenosti in boljšemu sobivanju,
zahvaljujoč prispevkom, ki prihajajo od državljanov držav gostiteljic – predstavnikov občin ter občanov.

