Usposabljanje za lažje in učinkovito
vključevanje priseljencev v lokalno
okolje
Termin: 25.-27. maj 2018
Lokacija: e-Kavarna PiNA, Kidričeva 43, Koper
Kotizacija: udeležba je brezplačna
Rok za prijavo: ponedeljek, 21. maj 2018
Kulturno izobraževalno društvo PiNA v sklopu projekta Središče za medkulturni dialog, z
namenom ustvarjanja učinkovitega podpornega okolja za priseljence, organizira tridnevno
usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje.
Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem/-kam, mentorjem/-kam in tutorjem/-kam priseljencev
ter strokovnim delavcem/-kam, ki nudijo ali želijo nuditi podporo priseljencem oz. tujcem pri
vključevanju v družbo. Usposabljanje bo vodil Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske
filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva.
Usposabljanje organiziramo v okviru Središča za medkulturni dialog Koper. Projekt sofinancira
Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (75 %) in Republika Slovenija
(25 %); naročnik je Ministrstvo za notranje zadeve.

Urnik usposabljanja
Petek, 25. 5.
17.00

18.30
18.45 –
20.00

• Uvod v usposabljanje
• Vživljanje v situacijo migrantov
• Potrebe migrantov
Odmor
• Pravna terminologija, razumevanje
različnih statusov

Sobota, 26. 5.
9.0010.30
10.3010.45
10.4512.30

•

Medkulturni dialog – vzpostavljanje
stika z ljudmi iz drugih kultur

Odmor
Teorija in veščine nenasilne komunikacije
• Empatično poslušanje
• Vživljanje v drugo osebo

12.3013.30
13.3015.15
15.1515.30
15.3018.00

Kosilo
Teorija in veščine nenasilne komunikacije
• Postavljanje meja, skrb zase
• 4 koraki povezovalne komunikacije
Odmor
Motivacija
• Preverba lastne motivacije za delo z
migranti
• Motivacija migrantov

Nedelja, 27. 5.
9.0010.30
10.3010.45
10.4512.30
12.3013.30
13.3015.15
15.1515.30
15.3018.00

•

Prvi stik

Odmor
•

Pogovor z migrantom

Kosilo
• Etične dileme pri delu z migranti
• Opolnomočanje
Odmor
•
•

Integracija migrantov
Evalvacija, zaključek usposabljanja

Možne so manjše spremembe v urniku (odvisno od pričakovanj in potreb udeležencev).

O trenerju

Jaka Kovač je usposabljanja začel voditi pred več kot desetimi leti. Zelo ga navdihuje potencial
neformalnega izobraževanja, kjer se želja po učenju in raziskovanju, ki nam je v strogem šolskem
sistemu pogosto malo zaspala, ponovno prebudi in razcveti.
Od leta 2005 do 2010 je bil pogodbeno zaposlen na Slovenski filantropiji, Združenju za promocijo
prostovoljstva kot koordinator in izvajalec usposabljanj, mentor prostovoljcev, vodja projektov in
koordinator prostovoljske pomoči migrantom.
V okviru Slovenske filantropije je med leti 2006 in 2017 pripravil in izvedel preko 300 delavnic o
prostovoljstvu, usposabljanj za mentorje prostovoljcev in treningov na teme, kot so komunikacija
in reševanje konfliktov, medgeneracijskega sodelovanje, medkulturni dialog, skupinska dinamika
in vodenje skupin, prostovoljsko delo z migranti, integracija migrantov, odziv na sovražni govor itn.

Kot samostojni trener je izvedel številne treninge, usposabljanja, tabore idr. nenasilne komunikacije
in za (mednarodne) prostovoljce, migrante in begunce ter njihovo integracijo.

Prijava na usposabljanje
Prijave zbiramo do ponedeljka, 21. maja 2018. Prijavite se tukaj.

