INTER-KUL-TUR-ISTRA:
USPOSABLJANJE IZ KULTURNEGA IN KREATIVNEGA TURIZMA
Torek, 13. december 2016 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v okviru projekta INTERKUL-TUR-ISTRA: Usposabljanje za vključujočo kulturno dediščino in ustvarjalnost slovenske
Istre izdala razpis za vključitev v 136–urno usposabljanje iz kulturnega in kreativnega
turizma. Brezplačno usposabljanje je namenjeno pripadnicam/-kom narodnih skupnosti
narodov nekdanje SFRJ, priseljenkam/-cem (predvsem z območja nekdanje SFRJ) in
pripadnicam/-kom italijanske narodne skupnosti ter ostalim, ki bodisi že delajo v turizmu
ali kulturi, bodisi želijo na teh področjih delati ali poglobiti svoje poznavanje obravnavanih
tem, povišati svoje zaposlitvene možnosti ali razširiti svojo dejavnost.
Namen usposabljanja prispevati k razvoju trajnostno naravnanega kulturnega in kreativnega
turizma, ki ohranja kulturno raznolikost območja in dialog med kulturami, dvigu zaposljivosti
pripadnic/-kov ciljnih skupin projekta, njihovi večji vključenosti v slovensko družbo ter
ozaveščanju javnosti in tujih turistov o večnarodni sestavi slovenske Istre, njene kulturne
dediščine in sodobne kulture ter ustvarjalnosti.
Usposabljanje bo od 23. januarja 2017 do sredine maja 2017 potekalo v e-Kavarni v Kopru
(Kidričeva 43). Zainteresirane/-i naj izpolnjen prijavni obrazec in življenjepis pošljejo do 8. januarja
2017, izmed prejetih prijav pa bo izbor za udeležbo opravila strokovna komisija.
OZADJE PROJEKTA:
Slovenska Istra je zgodovinsko povezana s prepletanjem različnih kultur. Svoj pečat so v tem
prostoru
pustile
italijanska
narodna
skupnost in
druge,
med
katerimi
so
najštevilčnejše skupnosti narodov nekdanje SFRJ in priseljenke/-ci iz tega območja.
AKTIVNOSTI:
V okviru projekta, ki se je začel junija letos in bo trajal do avgusta 2017, je PiNA kot koordinatorico
projekta že zaposlila pripadnico ciljne skupine projekta. Poleg usposabljanja se že izvaja cikel
brezplačnih delavnic, namenjenih širši javnosti, po zaključku usposabljanja pa se bo izvedlo še
terenski turistično-kulturni dogodek, na katerem bodo udeleženke/-ci usposabljanja lahko svoje
novo pridobljeno znanje potencialnim delodajalcem pokazale/-i v praksi.
PARTNERJI:
PiNA (vodilni partner); Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska Unija; Kulturno društvo Albancev
slovenske Istre Iliria; Kulturno umetniško in športno društvo BEHAR; Hrvatsko kulturno – umetniško, prosvetno in športno
društvo Istra Piran; Makedonsko kulturno društvo “Kočo Racin” Obala
Operacijo INTER-KUL-TUR-ISTRA: Usposabljanje za vključujočo kulturno dediščino in ustvarjalnost slovenske Istre sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih
možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma
socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

VEČ O PROJEKTU: klik
DODATNE INFORMACIJE: Mirna Buić, vodja projekta (mirna.buic@pina.si, 031 256 191)

