
    

 

 

Lokalni posvet Ključ do vključenosti – Celjski mladinski center 

 
Celjski mladinski center je kot regionalni partner mreže Eurodesk povezal posvet »Ključ do vključenosti 

je v povezovanju na lokalni ravni«, ki je del aktivnosti, s katerimi si prizadevamo za bolj vključujočo 

družbo, s srečanjem v okviru projekta Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja. V okviru dogodka, ki 

je potekal 21.3.2017 v Celju, so vsi akterji, ki so sodelovali na dogodku predstavili svoj pogled na  

problematiko na področju vključevnaja.  

 

Dr. Andreja Hočevar s FF LJ, Oddelka za pedagogiko in andragogiko, je podrobneje orisala stanje 

migrantov in beguncev v centrih, njihov težavni položaj. Seznanila nas je s številkami posameznih 

skupin tako pri nas kot tudi v ostalih državah znotraj EU. Nadalje je nanesla beseda na zelo težko 

vključevanje otrok v vrtec bolj iz gledišča staršev kot otrok. Težava je vsekakor v jeziku, otroci se teže 

sporazumevajo, prav tako je teže sporazumevanje s starši. 

Dr. Klara Skubic Ermenc s FF LJ, Oddelka za pedagogiko in andragogiko, je predavala o interkulturnosti 

in didaktičnih pristopih, pri čemer je podala primere dobrih praks, ki so prinesla boljše rezultate pri 

vključevanju migrantov v šolo in družbo. Gre za večji poudarek družbenega doprinosa k približevanju 

in vključevanju migrantov.  



    

 

Nadalje smo stik s skupinami migrantov in tujcev ter izkušnje z njimi podali direktorica Ljudske univerze  

Celje (v nadaljevanju LUC) ga. Dubrovka Milovanović, Vera Haliti, sodna prevajalka in tolmačka iz 

albanskega jezika, ravnatelj centra Don Boskov g. Slavko Pajk, koordinatorka projekta SIMS ga. Mojca 

Jelen Madruša ter s strani Celjskega mladinskega centra (v nadaljevanju CMLC) v.d. direktorice Tina 

Rosina Košir. 

 

 

 

Vsak od sodelujočih se na svojem področju drugače srečuje z mladimi in odraslimi, ki so priseljeni na 

tak ali drugačen način v Sloveniji. V LUCu se srečujejo predvsem skozi izobraževanje, jezikovnimi tečaji 

za priseljence, v osnovni šoli za odrasle ter skozi nudenje pomoči na administrativnih področjih. Ga. 

Vera Haliti je podrobno opisala stiske s katerimi se srečuje pri svojemdelu, z vsakdanjimi težavami, ki 

jih doživljajo priseljenci, begunci in migranti, praktično od rojstva pa do smrti. Pohvalila je vrtce ter 

osnovne šole, s katerimi sodeluje, ki so pokazali izredno požrtvovalnost pri delu z otroci, ki potrebujejo 

dodatno pomoč. Ravnatelj Don Bosko centra je opisal dogajanja pri njih v centru, kjer se z mladino 

srečujejo tako na igrišču, kot tudi v centru, pri dejavnostih učne pomoči in reševanju ostalih stisk družin 

priseljencev (tudi humanitarne pomoči). Nadalje smo podali videnje in stanje dogajanja v CMLC. Tu se 

srečujemo predvsem na ravni sodelovanj s sredjimi šolami, kjer so mladi že kar dobro asimilirani, 

predvsem pa se družijo s svojimi prijatelji, ki pa žal v veliki večini izhajajo iz istih okolji. Kot vsem ostalim 

dijakom jim Celjski mladinski center nudi dostop do vseh dejavnosti, tako projektnega dela, zabave in 

možnosti neformalnega izobraževanja. Seznanili smo vse prisotne tudi z možnostjo sodelovanja v 

raznih EVS programih, kjer bi s pritegnitvijo mladih iz podobnih okolji lahko dobro speljali možnost 

vključevanja, tako na osnovni kot tudi na srednješolski stopnji. V sodelovanje pri nas se v večini vključijo 

sicer mladi, ki sami izrazijo interes, tudi v projekte na temo migracij.  Koordinatorka projekta SIMS ga. 

Mojca Jelen Madruša je podala poročilo stanja izobraževanega programa, ki v prihodnje otrokom 

migrantov in beguncev omogoča več ur učenja slovenskega jezika. Ugotavlja, da je slovenska 

zakonodaja neustrezna in da bo potrebno sprejeti določene sistemske spremembe. 

 

Ostali prisotni na posvetu so sodelovali predvsem z ugotovitvami, da je dejansko nepravilno rešeno 

področje, ki ureja vključevanje tujcev v vse sisteme naše države, da pa lahko s skupnimi močmi storimo 

več in da z delitvijo dobrih praks omogočamo laže reševanje konkretnih težav.  



    

 

 

Vsi prisotni na posvetu smo se strinjali, da je sodelovanje širše javnosti, predvsem akterjev na področju 

odločanja, nujno za postavitev nekih rešitev, ki bi bile v pomoč tako tujcem v Sloveniji, ne glede na 

njihov status, kot vsem, ki se v vsakdanjem življenju z njimi srečujemo. 

 

 

 


