SLOGA v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani vabi na »Teden dobrodošlice«, niz
dogodkov med 14. in 18. novembrom 2016 o krepitvi podpornega okolja, ki sprejema
begunce (welcoming environment), s ciljem omogočanja vključevanja priseljencev v novo
okolje. »Teden dobrodošlice« naslavlja izzive krepitve podpornega okolja za begunce skozi
aktivna partnerstva in izzive spreminjanja diskurza o beguncih. Cilj tedna je tudi krepitev
dialoga med ameriškimi in slovenskimi deležniki z namenom izmenjave izkušenj ter
informacij.
Po začetnem obdobju upravljanja migracijskih tokov skozi Slovenijo in po zaprtju t. i. balkanske poti se
Slovenija sooča z novim izzivom zagotavljanja podpore migrantom ter beguncem, ki so prišli in ki še
prihajajo v Slovenijo preko sheme Evropske unije za preseljevanje ter premestitve beguncev.
Z večjim številom migrantov in beguncev, ki prihajajo v Slovenijo, se morajo vsi deležniki prilagoditi
novim realnostim ter vzpostaviti vključujoča partnerstva s ciljem krepitve podpornega okolja in trdne
osnove za integracijo priseljencev.
SLOGA sklop dogodkov »Teden dobrodošlice« organizira v okviru Welcoming Week, pobude
mednarodne nevladne organizacije Welcoming America, katere cilj je gradnja mostov in krepitev
skupnosti v duhu enotnosti ter medkulturnega dialoga. Pobuda ozavešča o pozitivnih vidikih migracij.
Welcoming Week predstavlja priložnost predstaviti, kako se povsod po svetu, v prestolnicah in vaseh,
ruralnih in urbanih predelih, ljudje z različnimi ozadji združujejo s ciljem krepitve skupnosti.
Konferenca je tesno povezana s pobudo Teden globalnega učenja, ki je vsakoletni evropski dogodek,
ki ga koordinira Center Sever – Jug Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo
številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2016 je »Delujmo skupaj za svet miru«, ki se osredotoča na
globalne vidike soočanja z migracijami in begunci, na izgradnjo miru, reševanje konfliktov, nenasilno
komunikacijo, medkulturni dialog, spoštovanje človekovih pravic. V Sloveniji pobudo koordinira SLOGA.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na delavnicah in pogovorih, namenjenih krepitvi dialoga o
vprašanjih medkulturnosti in sobivanja!
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Program
14. november 2016
med 13. in 16. uro
SLOGA (Metelkova 6,
Ljubljana), 2.
nadstropje

»Spreminjanje diskurza o beguncih«
Delavnica z Vanjo Pantic Oflazoglu, višjo izvršno pomočnico, Welcoming
America, in Teo Rozman Clark, soustanoviteljico in izvršno direktorico
Green Card Voices s sedežem v Minneapolisu, Minnesota, ZDA
Namen delavnice je razpravljati o komuniciranju begunskih in migrantskih
tematik ter predstaviti Welcoming America in Green Card Voices kot
primera dobre prakse spreminjanja retorike o beguncih.
1. sklop: Spreminjanje diskurza o begunskih tematikah – delavnica z

Teme:
-

Welcoming America

predstavitev Welcoming America in njihovih zgodb o uspehu
Welcoming Week kot model krepitve vezi in dialoga med
priseljenci in lokalnim prebivalstvom
Komunikacijsko orodje Stronger Together Toolkit

2. sklop: Pripovedovanje zgodb – umetnost pripovedovanja zgodb, ki
so v ozadju številk – delavnica z Green Card Voices
Teme:
zgodbe: fotografije, video in zapisana besed, moč pripovedovanja
potrebe: sovražni govor, zločini iz sovraštva, islamofobija,
ksenofobija,diskriminacija in neenakosti … in preprosto potreba, da se
sosedi spoznajo med seboj
Green Card Voices kot primer dobre prakse (zgodovina, vizija)
cilj Green Card Voices je beležiti zgodbe ameriških priseljencev, ne
glede na njihov status, in jih deliti s širšo javnostjo; njihovo poslanstvo je
razbijati stereotipe, omejevati pristranskosti in hkrati opolnomočiti
priseljence
pregled programov Green Card Voices: snemanje zgodb (230
zgodb priseljencev iz 95 držav, ki prebivajo v 6 ameriških zveznih
državah), razstave (več kot 30) in založništvo (3 knjige z zgodbami
priseljencev, ki se pretežno uporabljajo v šolah in na fakultetah)
Delavnica bo potekala v angleščini.
Prijava
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15. november 2016
med 10. in 13. uro
SLOGA (Metelkova 6,
Ljubljana), 2.
nadstropje

»Spreminjanje diskurza o beguncih in ohranjanje kulturne raznolikosti –
delavnica o ustni zgodovini, digitalni humanistiki in pripovedovanju
zgodb«
Delavnica s Teo Rozman Clark, soustanoviteljico in izvršno direktorico
Green Card Voices s sedežem v Minneapolisu, Minnesota, ZDA
Cilj delavnice je predstaviti različne pristope k spreminjanju diskurza o
beguncih, in sicer z ogledom najuspešnejših video posnetkov in
testiranjem nagrajene igre Danger of a Single Story.

Teme:
-

ustna zgodovina, digitalna humanistika in pripovedovanje zgodb:
kakšna je razlika in kako jih uporabiti v praksi?
3 različne zgodbe in razprava
igra Danger of a Single Story za razpravo, kaj se zgodi, ko
priseljenci in lokalna skupnost delijo zgodbe

Delavnica bo potekala v slovenščini.
Prijava
16. november 2016
Mestna hiša (Mestni
trg
1,
Ljubljana),
Velika sejna dvorana
Mestnega sveta

Vloga lokalnih skupnosti pri krepitvi podpornega okolja beguncev
Pogovor z županom in ameriškim lokalnimi funkcionarjem, na katerem
bosta sodelovala:
- Berto Menard, župan Logatca,
- Joe Cimperman, predsednik Global Clevelanda s slovenskimi
koreninami (in dolgoletni mestni svetnik v Clevelandu, OH).
Uvodoma bo udeležence nagovoril veleposlanik ZDA v Sloveniji nj. eksc.
Brent R. Hartley.
Pogovor bo moderiral Albin Keuc, direktor platforme SLOGA.
Namen pogovora, organiziranega v
sodelovanju
z
Mestno
občino
Ljubljana, je predstaviti primere
dobrih praks krepitve podpore skupnosti
in razpravljati o vlogi lokalnih skupnosti
pri integraciji beguncev.
Pogovor bo potekal v angleščini.
Prijava
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17. november 2016
med 10. in 13. uro
SLOGA (Metelkova 6,
Ljubljana), 2.
nadstropje

Vloga ameriških agencij za preseljevanje beguncev in njihovo sodelovanje
z zasebnim sektorjem pri podpori integracije beguncev
Delavnica z Ano Mario Teixeiro, vodjo programa preseljevanja beguncev,
International Rescue Committee Miami (FL)
Cilj delavnice je predstaviti vlogo ameriških agencij za preseljevanje
beguncev, shemo financiranja ameriškega programa preseljevanja
beguncev in sodelovanja ameriških agencij za preseljevanje beguncev z
zasebnim sektorjem kot donatorjem in zaposlovalcem beguncev.
Teme:
-

-

-

Vloga ameriških agencij za preseljevanje beguncev v Programu
ZDA za preseljevanje beguncev: viri financiranja, vzpostavljanje
partnerstev z zasebnim sektorjem za zagotavljanje financiranja
programa (vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovanja z donatorji)
Vloga agencij za preseljevanje beguncev pri krepitvi zaposlitvenih
priložnosti beguncev
 Usmerjanje glede zaposlovanja
 Individualno svetovanje
 Vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s potencialnimi
delodajalci
 Program Match Grant in drugi programi, ki temeljijo na
spodbudah
Študije o ekonomskem učinku

Delavnica bo potekala v angleščini.
Prijava
18. november 2016
med 10. in 12. uro
Tkalka, Alternativna
poslovna stavba
(Tkalski prehod 4,
Maribor)

»Sodelovanje akterjev na lokalni ravni pri integraciji beguncev: primer
Global Clevelanda«
Delavnica z Joejem Cimpermanom, predsednikom Global Clevelanda s
slovenskimi koreninami (in dolgoletnim mestnim svetnikom v Clevelandu,
OH)
Namen delavnice, organizirane v sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije, je predstaviti kooperativo Global Cleveland kot primer
vzpostavljanja partnerstev na lokalni ravni za krepitev integracije
beguncev. Global Cleveland je neprofitna organizacija, ki se osredotoča na
regionalni gospodarski razvoj z aktivnim privabljanjem in povezovanjem
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priseljencev s številnimi gospodarskimi in družbenimi priložnostmi.

Teme:
-

načrt Clevelanda za revitalizacijo mesta s trajnim preseljevanjem
beguncev
predstavitev Global Cleveland
pristop Global Clevelanda, usmerjen v partnerstva
študije o ekonomskem učinku

Delavnica bo potekala v angleščini.

Prijava
KRATKE PREDSTAVITVE GOSTUJOČIH PREDAVATELJEV
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