DRUŠTVA PRISELJENCEV
Bošnjaška kulturna zveza Slovenije
PP 1624, 1000 Ljubljana,
info@bosnjak.si

UPORABNA GRADIVA
Interaktivna šola slovenščine
http://medkulturnost.si/slikovni-slovar/

bkzs@bosnjak.si

Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega
prijateljstva »Ljiljan«
Luize Pesjakove 9, Savsko naselje, 1112 Ljubljana,
tel. 059 053 360, drustvo.ljiljan@gmail.com

Gradiva za učenje slovenščine za otroke in
mlade
http://centerslo.si/za-otroke/gradiva/
Priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu

Društvo Sevdah
Verovškova 38, 1000 Ljubljana, tel. 040/666-615

http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/

info@kudsevdah-ljubljana.com

UPORABNE POVEZAVE

Zavod Vesela dRuščina
http://www.ruskasola.si/index.php/si/

Varuh človekovih pravic

Podporna
mreža
organizacij za
priseljence

http://www.varuh-rs.si

vesela.druscina@gmail.com info@ruskasola.si
Folklorna skupina VIDOVDAN
Rusjanov trg 10, 1000 Ljubljana
www.skud-vidovdan.si
Folklorna skupina MLADOST
Belokranjska ul. 6, 1000 Ljubljana
drago.vojvodic@kud-mladost.net, www.kud-mladost.net
Srbski kulturni center DANILO KIŠ
Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana
info@dkis.si, skcdanilokis@dkis.si
Tel: +386 64 126 624

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE INFO TOČKA ZA TUJCE
Služba za zaposlovanje tujcev
https://www.ess.gov.si/tujci
Rožna dolina, Besta VI/7, 1000 Ljubljana

telefon: +386 1 300 49 40, +386 1 300 49 41
faks: +386 1 300 49 78

e-pošta: tujci(at)ess.gov.si
Zloženka je nastala v okviru programa SIMS (Soočanje z izzivi
medkulturnega sobivanja), v okviru projekta »Izzivi medkulturnega
sobivanja«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Več o projektu na spletni strani
www.medkulturnost.si.
Osnovna šola Ljubljana, september 2018

Ljubljana in okolica

KAM PO INFORMACIJE?
Splošne informacije
www.infotujci.si

Državljanstva, dovoljenje za prebivanje
Upravna enota Ljubljana, Sektor za
upravne notranje zadeve, Referat za
osebna stanja in migracije

AKTIVNOSTI ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN ODRASLE
Slovenska filantropija - Združenje za
promocijo prostovoljstva

Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS
Nevladna organizacija, v kateri člani razvijajo nove
ideje in izvajajo inovativne (vzgojno-izobraževalne,
socialne in raziskovalne) dejavnosti v smeri spoz-

Slovenska filantropija izvaja številne aktivnosti za

navanja človeka in njegove umeščenosti v sodobni

več ciljnih skupin; za prosilce kot za osebe z med-

kompleksni in raznoliki družbi (podpora človeku

narodno zaščito ter mlade migrante. Tako nudijo

pri učenju in osebnostnem razvoju).

psihosocialno pomoč in podporo, različne aktiv-

Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

nosti za preživljanje prostega časa, učno pomoč,

Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 1. nad.

Telefon: +386 1 306 30 35

izvajajo skrbništva za mladoletnike brez spremstva

Telefon: 041 552 628

in številne druge.

Socialno in zdravstveno varstvo
Center za socialno delo Ljubljana-VičRudnik
Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija

Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 430 12 88
W: https://www.filantropija.org/

Večgeneracijski center Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana - Vič - Rudnik

N`š PLAC

Šestova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

Znotraj centra imajo udeleženci možnost, da se
poleg neformalnega druženja, družabnih iger in
informiranja udeležijo tudi raznovrstnih gibalnih,
miselnih, kreativnih in socialnih aktivnosti (npr.
delavnic in usposabljanj s področja IKT tehnologije, gibalne in umske vadbe, delavnic za osebnostno
rast, skupin za samopomoč, izobraževalnih delavnic s področja e-uprave, dednega prava in finančne
pismenosti, urbanih delavnice za mlade, otroškega
bazarja, počitniških aktivnosti).

Ambulanta s posvetovalnico za osebe
brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono
Mislejeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 437 20 10
437 91 82

Nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na
področju globalnega učenja in programa podpore

Telefon: +386 1 200 21 40
E-pošta: gpcsd.ljvic@gov.si

Telefon: +386 1 200 45 00

Društvo za človekove pravice in človeku
prijazne dejavnosti Humanitas

Telefon: 01 23 44 400, info@cene-stupar.si

otrokom in lokalnim skupnostim.
Izvajajo delavnice za učence, dijake in študente,
seminarje za učitelje in ostale multiplikatorje ter
prirejajo različne javne dogodke.

Pri programu

podpore otrokom so se povezali z organizacijami

iz Gane, Burkine Faso in Kenije, na področju globalnega učenja pa sodelujemo z različnimi evropskimi organizacijami.
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 430 03 43
www.humanitas.si

