PREDLOG AKTIVNOSTI ZA OTROKE, STARŠE,
STROKOVNE DELAVCE/DELAVKE ALI LOKALNE SKUPNOSTI
Ime aktivnosti:

Lokalni posveti

Tema:

Razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti, vključevanje
priseljencev v lokalno okolje in aktivacija večinskega
prebivalstva.
Spodbujanje povezovanja in sodelovanja različnih posameznikov
in organizacij v lokalnem okolju.
Sodelovanje šole in družin otrok priseljencev z lokalnim okoljem.
Izvedba lokalnih posvetov kot primera dobre prakse sodelovanja
šole z drugimi organizacijami v lokalnem okolju.

Cilji:

Identifikacija organizacij v lokalnem okolju, ki izvajajo aktivnosti,
ki so aktualne in relevantne za otroke priseljence ter njihove
družine.
Prispevek k zagotavljanju širše dostopne podpore priseljencem v
procesu vključevanja in prenos informacij do priseljencev o
različnih možnostih, ki jih ponuja lokalno okolje (izobraževalnih
kulturnih, športnih, zaposlitvenih, administrativnih itd.).
Prenos in izmenjava informacij o področjih delovanja, programih
in aktivnostih med organizacijami v lokalnem okolju (npr.
vzgojno-izobraževalnimi zavodi, društvi, nevladnimi
organizacijami, javnimi zavodi in institucijami, podjetji itd.).
Spodbujanje (medresorskega) povezovanja in sodelovanja teh
organizacij z namenom zagotavljanja podpore pri vključevanju
priseljencev.
Krepitev sodelovanja šole z družinami otrok priseljencev in z
lokalnim okoljem.
Informiranje družine priseljencev o aktivnostih, ki so jim
dostopne v lokalnem okolju in jih spodbuditi k aktivnemu
delovanju v lokalni skupnosti.

Osvetlitev aktualnih tem, dogajanja, izzivov in priložnosti na
področju vključevanja priseljencev.
Izmenjava dobrih praks na področju sodelovanja za uspešno
vključevanje priseljencev.
Povezovanje različnih strokovnjakov in strokovnjakinj, ki lahko s
svojim znanjem, kompetencami in izkušnjami pomembno
prispevajo k oblikovanju in zagotavljanju podpornega okolja za
uspešno vključevanje priseljencev v lokalno skupnost.
Krepitev medkulturnega povezovanja kot priložnost za
vzajemno učenje, rušenje predsodkov in iskanje novih poti do
bolj strpne, vključujoče in povezane družbe.
Krepitev vrednot medkulturnosti, strpnosti in pozitivne
naravnanosti za medkulturno sobivanje.
Celostni pregled ponujenih aktivnosti, delitev dobrih praks ter
osvetljevanje izzivov in dodatnih potreb pri delu s priseljenci v
lokalni skupnosti.

Ciljne skupine:

Strokovni delavci in delavke v VIZ.
Družine otrok priseljencev.
Zaposleni in prostovoljci v različnih organizacijah (javnih zavodih
in institucijah, nevladnih organizacijah, društvih, podjetjih itd.)
Strokovnjaki in strokovnjakinje s področja vključevanja
priseljencev.
Predstavniki medijev.
Splošna javnost.

Časovni obseg:

Lokalni posvet je lahko krajši dogodek (npr. 2 uri), lahko pa traja tudi
cel dan (npr. 8 ur).

Pripomočki,
materiali:

Primeren prostor
Tehnična oprema (računalnik, projektor, ozvočenje itd.)
Vabilo in prijavnica
Program
Lista prisotnosti in (spletni) evalvacijski vprašalnik za udeležence
(opcijsko)
Informativno, izobraževalno gradivo, npr. letaki, zgibanke
(opcijsko)
Pogostitev med odmorom (opcijsko)

Izvedba:

Oblikovanje organizacijskega tima, ki bo zadolžen za organizacijo
in izvedbo lokalnega posveta.
Priprava koncepta, vsebinskega okvirja in ciljev lokalnega
posveta.
Priprava programa in dogovori z vabljenimi strokovnjaki in
strokovnjakinjami, ki bodo na posvetu sodelovali s prispevki
(npr. s predavanjem, predstavitvijo, delavnico, okroglo mizo
itd.).
Načrtovanje organizacije dogodka (dogovori za prostor in
opremo, pogostitev, dogovori s sodelujočimi glede priprave
predstavitev itd.).
Priprava spletne prijavnice, objava in/ali pošiljanje vabila s
programom (npr. na spletni strani in družabnih omrežjih šole in
organizacij, katerih predstavniki sodelujejo na posvetu, v
lokalnih medijih, v mreži VIZ, nevladnih in javnih zavodov ter
drugih relevantnih organizacij v lokalnem okolju, staršem in
zaposlenim na šoli itd.).
Izvedba lokalnega posveta.
Priprava in pošiljanje zahval in/ali potrdil o udeležbi sodelujočim
na posvetu.
Izvedba zaključnega oziroma evalvacijskega srečanja
organizacijskega tima (z namenom nadaljnjega načrtovanja
povezovanja otrok priseljencev in njihovih družin z lokalnim
okoljem).

Dodatna
priporočila in
ideje:

Lokalno okolje je pomemben dejavnik pri zagotavljanju
podporne mreže otrokom priseljencem in njihovim družinam.
Lokalni posveti omogočajo nadgradnjo delovanja šole in
lokalnega okolja za vključevanje otrok priseljencev in njihovih
staršev.
Organizacije, ki se ukvarjajo s tem področjem, lahko svoje ideje
in načrte izboljšajo s sodelovanjem z drugimi ustanovami v
lokalnem okolju, lokalni posveti pa so odlična priložnost za
ustvarjanje teh povezav.
Pri izvedbi lokalnega posveta lahko sodeluje več šol oziroma VIZ.

K sodelovanju lahko povabimo različne posameznike in
posameznice (npr. zaposlene v VIZ, priseljence in priseljenke, ki
so aktivni v lokalnem okolju (mlade in odrasle) ter predstavnike
in predstavnice različnih organizacij v lokalnem okolju, npr.:
občine,
upravne enote,
centra za socialno delo,
zdravstvenega doma,
vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
ljudske univerze,
društev priseljencev,
medkulturnih in večgeneracijskih centrov,
mladinskih in študentskih organizacij ter dnevnih centrov,
kulturnih in športnih društev,
nevladnih organizacij,
knjižnic,
podjetij in zaposlitvenih agencij,
Zavoda RS za zaposlovanje idr.
Na posvetu lahko sodelujejo tudi otroci in mladi, ki lahko
popestrijo program z medkulturnimi glasbenimi, plesnimi ali
drugimi točkami. Delijo lahko tudi svoje izkušnje s prihodom v
novo okolje in podporo, ki so jo prejeli v procesu vključevanja.
Možne teme, ki se lahko nagovorijo na posvetu, so:
medkulturno sobivanje – izzivi naše lokalne skupnosti,
ohranjanje maternega jezika in kulture priseljencev,
povezovanje kot pot do uspešnega vključevanja priseljencev
v lokalno okolje,
prakse lokalne skupnosti pri vključevanju priseljencev,
načini doprinosa k uspešnemu vključevanju otrok
priseljencev in njihovih družin v lokalni skupnosti.
Del posveta je lahko tudi »tržnica«, na kateri svoje programe in
aktivnosti, ki so aktualne za otroke priseljence in njihove
družine, predstavijo različne organizacije v lokalnem okolju.
V sodelovanju z organizacijami v lokalnem okolju se lahko
pripravi tudi zloženka z aktualnimi informacijami o aktivnostih za
priseljence v lokalnem okolju.

Primer zloženke z aktualnimi informacijami o aktivnostih za
priseljence: http://www.medkulturnost.si/wpcontent/uploads/2019/08/Podpora-okolja-priseljenimdru%C5%BEinam_Maribor_zlo%C5%BEenka-2019.pdf
Dodatne
informacije:

Koristne informacije o različnih programih in storitvah za
podporo priseljencem: http://www.medkulturnost.si/koristneinformacije-in-povezave/podporna-okolja/
Novica o izvedenem lokalnem posvetu na OŠ Maksa Durjave:
http://www.medkulturnost.si/wpcontent/uploads/2016/10/novica-LOKALNI-POSVET-OS-MD.pdf

Predlog so pripravile Kaja Hercog in Blanka Kovačec (OŠ Maksa Durjave Maribor) ter Jerneja
Šibilja (ISA institut).

