VSI SMO MIGRANTI / Po poteh zgodb navdiha:
Za rehumanizacijo migrantk in migrantov
10. november 2015 - Kulturno izobraževalno društvo PiNA je, v partnerstvu z
Medkulturnim inštitutom in v sodelovanju z Avanta Largo, za Ministrstvo za notranje
zadeve začelo z izvajanjem projekta VSI SMO MIGRANTI. Namen projekta je dvigniti
ozaveščenost splošne javnosti o doprinosu vključevanja migrantk in migrantov v
slovensko družbo ter prispevati k razvoju medkulturne občutljivosti.
Številne aktivnosti projekta, ki ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil,
migracije in vključevanje, bodo osredotočene na pomen kakovostnega sobivanja ljudi
z različnim kulturnim in jezikovnim izvorom na bogatenje naše družbe ter k izgradnji
učinkovitega in spodbudnega okolja za njihovo aktivno vključevanje v slovensko
družbo. Projektne aktivnosti bodo do 20. decembra letos potekale po vsej Sloveniji.
K pozivu po rehumanizaciji migrantk in migrantov bo tako usmerjen že prvi dogodek,
diskusijska kreativna delavnica, ki bo jutri, v sredo, 11. novembra 2015, od 17. do 20.
ure, v Atriju ZRC v Ljubljani. Namen dogodka je na izzive migracij, večkulturnost naše
družbe in neustrezno retoriko v zvezi s priseljenci, preko vodenega kreativnega procesa,
odgovoriti družbeno odgovorno: z naborom idej za videooglas, ki bo decembra na ogled
na programih nacionalne in komercialnih televizijskih ponudnikov pri nas.
PROGRAM DISKUSIJSKE DELAVNICE (11. november / Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana):
17.00–17:10
17:10–17.30
17:30–18.00
18:00–19.30
19:30–19.50
19:50–20.10
20.10

Uvod (Vid Tratnik, PiNA)
Migracije (dr. Marijanca Ajša Vižintin, Medkulturni inštitut, ZRC SAZU)
Komunikacijski pristopi družbeno angažiranih akcij (Maja Hawlina, Avanta
Largo)
Vodeno delo v skupinah
Predstavitve
Diskusija
Pogostitev

V tednu okoli 18. decembra, ko obeležujemo Svetovni dan migrantov, se bodo v okviru
projekta zvrstili številni dogodki: TEDx osrednji dogodek v Ljubljani, okrogli mizi v Mariboru
in Kopru ter niz lokalnih ozaveščevalnih dogodkov po vsej Sloveniji. Dogodki bodo
pospremljeni s fotografsko razstavo portretov navdihujočih migrantskih zgodb.
Vljudno vas prosimo za medijsko podporo projektu.
DODATNE INFORMACIJE: Mirna Buić, vodja projekta (mirna.buic@pina.si in 031 256 191)

Projekt VSI SMO MIGRANTI sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje.
Projekt za Ministrstvo za notranje zadeve izvaja Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v partnerstvu z
Medkulturnim inštitutom za vključujoče izobraževanje, raziskovanje in sodelovanje, ter v sodelovanju z
Avanta Largo, Zavodom za družbeno komuniciranje.

