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BPE: Kako lahko mladinsko delo podpre migrante, begunce in 

prosilce za azil 

Prvo srečanje srečanja nacionalne delovne skupine  

sreda, 12. april, 2017, 10.00 – 12:00, Movit,  

Prisotni na sestanku: 

 Vesna Lenič Kreže, MC Trbovlje (vesna.lenic@mct.si)  

 Katarina Nučič, MC Trbovlje (katarina.nucic@mct.si)  

 Marko Pavlovič, MC Zagorje (marko@mczos.si)  

 Brigita Juhart, UKOM (brigita.juhart@gov.si)  

 Jerica Lorenci, Epeka (jera@epeka.si)  

 Tatjana Hvala, Boreo  (tatjana@mcp.si)  

 Romana Zajec, Zavod Apis (romana@zavodapis.si)  

 Arne Zupančič, Gmajna/Rog  

 Aigul Hakimova, Gmajna/Rog (aigul.hakimova@gmail.com)  

 Emina Hadžič, Zavod Krog  (emina@zavodkrog.si)  

 Andraž Zgonc, URSM (andraz.zgonc@gov.si)  

 Nataša Usar, Pekarna Magdalenske mreže (infopeka@infopeka.org)  

 Dragana Kosič Petrovič, Srednja lesarska in gozdarska šola Postojna (dragana@mcp.si)  

Opravičeni člani nacionalne delovne skupine: 

 Jaka Kovač, Slovenska Filantropija 

 Jaka Matičič, Slovenska Filantropija  

 Teja Kuk, Zavod Global 

 Lea Kovič, Mladinski center Litija 

 Barbara Zupan, Urad vlade za mladino 

 Kamal Izidor Shaker, poslanec DZ 

 Mija Javornik, Ministrstvo za izobraževanje  

Okvirni potek: 

URA  TEMATSKI SKLOP  

10:00 – 10:15 Predstavitev projekta »Becoming part of Europe«: Kako lahko mladinsko delo 
podpre migrante, begunce in prosilce za azil  

10:15 – 10:45 Predstavitev udeležencev in spoznavanje  

10:45 – 11:00  Pričakovanja udeležencev, zbiranje potreb na področju povezovanja akterjev, ki 
se ukvarjajo s problematiko migrantov in beguncev 

11:00 – 11:30 Dobre prakse – zbiranje in ideje 

11:30 – 11:45 Life Story – ideje za navdihujoče zgodbe 

11:45 – 12:00  Mednarodna Peer Learning konferenca v Amsterdamu  
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BPE: Potrebe in izzivi 

Identifikacija potreb: 

- Potrebno skupno povezovanje ter naslavljanje usklajenih predlogov za spremembo in boljše 

delovanje sistema, predlaga se serija delavnic s praktičnimi ukrepi za akterje, ki delajo z 

migranti (npr. kako prenesti težave na lokalni ravni na odločevalsko raven ipd.) 

- Migranti so zelo heterogena skupina, potrebno je naslavljati in upoštevati njihove specifične 

potrebe (npr. mladi brez spremstva, iskalci azila itd…).  Potrebujejo pozitivno motivacijo za 

integracijo, ki pa pogosto umanjka na obeh straneh. 

- Migranti, begunci in prosilci za azil so institucionaliziran in segregiran del družbe, zato je 

pomembno ustvarjanje varnega prostora, ki bi jim omogočal afirmativnost, desegregacijo, 

degetoizacijo ter vključevanje v normalni potek vsakdanjega življenja, da bodo znali poskrbeti 

sami zase in se tudi drugje predstaviti kot samozavestni in sposobni. Vzpostavljanje novih in 

novih usmerjenih aktivnosti za migrante, begunce in prosilce za azil ni tako smiselno, 

pomembno jih je (ob pomoči primernih podpornih shem) vključiti v družbo med ostale 

prebivalce.  

- V Sloveniji manjkajo dobre prakse vključevanja z vidika izpostavljanja uspešne vsebinske in 

simbolne vloge priseljencev v javnem življenju. Pozitivne zgodbe se izgubijo iz imaginarija 

kolektivnih zgodb. 

- Želijo si, da bi se migrantom, beguncem in prosilcem za azil omogočil varen prostor, da bi 

sami govorili o svojih težavah in potrebah 

- Pri mladoletnih migrantih brez spremstva bi bila zelo smiselna vključitev v projektno učenje 

mladih, skupaj s slovensko mladino. 

- Pomembno vključevanje v različne dejavnosti, društva, zveze, za tesnejšo integracijo znotraj 

mešanih skupin. 

- Medkulturni dialog, potrebno delati tudi na mediatorjih, ki bi povezovali migrante s širšo 

družbo  in služili kot primer dobre prakse. Zaželeni tudi obiski na terenu in spoznavanje. 

- Migrante ne naseliti v odročne kraje, kjer npr. vozita po dva avtobusa dnevno, saj to otežuje 

njihovo integracijo.  

- Pomembno z migranti govoriti o njihovi (trenutni) situaciji v Sloveniji, kot del te družbe (in ne 

o situaciji v državi, iz katere prihajajo). 

- Kako že integrirane migrante uvesti v mladinsko delo in jim približati mladinsko delo, arabska 

skupnost je npr. majhna, kako sistemsko podpreti te ljudi pri kulturnem mediatorstvu: oni so 

ključni za medkulturni dialog in dialog z mladimi, potreba po dodatni podpori, da bi bili 

ključen člen medkulturnega dialoga (potreba po sistemski podpori) ter primerno opremljeni 

za reagiranje. 

- Pomembno tudi ekonomsko opolnomočenje migrantov, jih vključiti v možnosti za 

ustanovitev start-up podjetij ali podobnih aktivnosti … 

- Potrebno jih je informirati glede možnosti vključevanja v različne programe, v mednarodne 

učne mobilnosti, tudi ESE (za osebe z urejenim statusom ni ovir znotraj EU). 

- Potrebno sodelovanje med različnimi deležniki, nekateri vladni ukrepi so neusklajeni in zato 

neprimerni za uspešno implementacijo. 
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Izzivi: 

V Sloveniji imamo lahko poglobljeno razumevanje problematike zaradi butičnega števila beguncev, 

kljub temu pa se še vedno srečujemo z naslednjimi izzivi: 

- Zaradi birokratskih in drugih zapletov (npr. ker nimajo državljanstva) so velikokrat izključeni iz 

aktivnosti, ki bi jih zanimale (npr. sodelovanje na nogometnih tekmah), zaradi česar jim še 

dodatno upade motivacija (in zaradi želje po enakovrednosti tudi dostojanstvo). 

- V Sloveniji ni diaspor iz Bližnjega vzhoda, ki bi pomagale pri delu z begunci, jim pomagale pri 

integraciji in učenju jezika. 

- Neprimerni sistemski, institucionalni ukrepi, npr. načrti za integracijske hiše v majhnih, 

odročnih  krajih z omejenimi stiki še s prebivalci sosednih krajev. 

- Pojav težav z mentalnim zdravjem, prostočasnih aktivnosti imajo veliko, a pomembna je 

takojšnja vključitev v družbo, kjer bodo aktivni člani. 

- Do danes je zgolj 605 oseb dobilo status azila, negotova prihodnost (in s tem tudi motivacija) 

vseh tistih, ki na odločitev glede azila še čakajo. 

- Veliko mladih si želi delati, da bi pošiljali denar družinam, s čimer upade tudi motivacija za 

šolanje. 

- Za učenje slovenskega jezika predviden zgolj 360 urni tečaj. 

 

Obstajajo tudi številne aktivnosti/pobude, ki naslavljajo problematiko migrantov, beguncev in 

prosilcev za azil: 

- Urad vlade za komuniciranje zbira primere dobrih praks vključevanja, hkrati pa informirajo in 

izobražujejo večinsko prebivalstvo za večjo strpnost, sprejemanje beguncev in migrantov. 

Financirajo tudi aktivnosti za spodbujanje strpnosti za ciljno skupino mladih: letos 

predvidenih 11 projektov.  

- Publikacija AKTIVNO ZA STRPNOST (bo ponatisnjena, lahko se jo naroči): 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2015/begunci/Aktivno_za_strpnost_p

ublikacija.pdf 

- SLOGA pripravlja izhodišča za nacionalno strategijo – veliko poudarka sicer na zdravstveni 

oskrbi in malo na ostalih področjih. 

- Primer dobre prakse vključevanja in sodelovanja na občinski ravni: novoustanovljeni Svet za 

integracijo v Postojni išče horizontalne in vertikalne rešitve, skrbi za informiranost vseh 

deležnikov za večjo strpnost. 

- 1. junija prične delovati Urad za oskrbo in integracijo migrantov 

- Samer, Sirijec, študent Ekonomske fakultete:  organizira kolesarske izlete, lahko bi deloval kot 

vezni člen med migranti, bil njihov predstavnik itd. 

Prihajajoče aktivnosti v okviru projekta BPE: 

- Izraz interesa za sodelovanje na konferenci v Amsterdamu: izraz interesa do ponedeljka, 24. 

4. 2017! Konferenca bo namenjena mednarodni izmenjavi (dobrih) praks na področju 

vključevanja migrantov, beguncev in prosilcev za azil v okviru mladinskega dela ter 

oblikovanju smernic za tematske sklope 

  

- Predstavitev dobrih praks (izpolnjevanje priponke, zaželjeno v angleškem jeziku): do 15. 5. 

2017! 
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- Oblikovanje »navdihujočih zgodb« (Life Stories) –  do 24. aprila (predlogi za posameznike z 

migrantskim ozadjem, ki so se dobro integrirali in s katerimi bomo opravili intervju).   

 

- Naslednje srečanje v okviru projekta BPE je prevideno septembra 2017. 

 

Dodatne možnosti za sodelovanje skupine (ki presegajo okvir projekta): 

- Redno srečevanje predstavnikov organizacij z namenom mreženja, izmenjave izkušenj in praks 

(vzpostavitev Google skupine). Frekvenca srečanj se določi po potrebi, po dogovoru. Predlog, 

da se srečanja loči po določenih skupinah (npr. iskalci azila, mladi brez spremstva itd.) in se 

obravnava vsako skupino ter predloge in možnosti sodelovanja za vsako skupino posebej, so 

pa prisotni vsi.  

- Organizira se predstavitev Zavoda RS za zaposlovanje glede aktualnih in prihajajočih 

programov za migrante, skupaj s Slovensko filantropijo morda tudi predstavitev Info točke za 

tujce. Hkrati se povabi tudi predstavnike sindikata Mladi Plus, da predstavijo, kam bi se lahko 

organizacije in migranti še vključili. V okviru srečanja tudi predstavitev projektnih možnosti 

znotraj programa Erasmus+: Mladi v  akciji, še posebej  možnost sodelovanja v evropski 

prostovoljski službi (http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/evropska-prostovoljska-

sluzba/) in evropski solidarnostni enoti (http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-

akciji/novice/detajl/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=429&cHash=bf9c75032770af57d37e986415

f208eb ).  Omenjeno predstavitev še pred poletjem organizira Movit. 

- Možnost brezplačnega učenja tujih jezikov preko OET licenc (možno učenje: Czech, Danish, 

German, Greek, English, Spanish, French, Italian, Dutch, Polish, Portuguese and Swedish): več 

na: http://erasmusplusols.eu/ols4refugees/,  če je interes, se lahko obrnejo na MOVIT. 

 

Glede na lastno iniciativnost udeležencev:  

- Sodelovanje s SLOGO,  povezovanje znotraj že vzpostavljene platforme pri pripravi nacionalne 

strategije, preveriti, kakšne ukrepe oni načrtujejo (http://www.sloga-platform.org/urad-za-

oskrbo-in-integracijo-migrantov-ustanovljen/);  

- Od 19. do 21. maja bodo v Rogu potekale aktivnosti na to temo (konferenca). 
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