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Jesenice, moj novi dom

Cilji pilotne aktivnosti
• olajšanje vključevanja priseljencev v 

lokalno skupnost in krepitev socialnih 
odnosov,

• spoznavanje drugih kultur,

• razvijanje novih pristopov dela s priseljenci,

• spodbujanje bralne pismenosti in jezikovno 

opolnomočenje med tujimi priseljenci,

• krepitev funkcionalne pismenosti, 
• medkulturni dialog in integracija,
• krepitev kulturne identitete posameznika,
• osveščenost priseljencev, 
• krepitev medkulturne strpnosti in razbijanje 

stereotipov.

Nosilec pilotne aktivnosti
Ljudska univerza Jesenice
http://lu-jesenice.net/

Aktivnosti
S pilotnimi aktivnostmi bomo celostno obravnavali proces vključevanja priseljencev v lokalno okolje. Priseljenci

bodo ustrezno informirani o možnostih, ki jih ponuja lokalno okolje, ter tako opremljeni s kompetencami za dejavno

vključitev v družbo in lažjo socialno vključenost. Predvidene aktivnosti so:

• Prvi koraki v novem okolju

Informiranje in svetovanje priseljencem o možnostih izobraževanja odraslih v lokalnem okolju ter vrednotenje

neformalno pridobljenih znanj – zbirna mapa dosežkov. Organizirani bodo različni izobraževalni programi, katerih

glavni cilj je spoznavanje slovenskega jezika in lokalnega okolja z namenom čim uspešnejše integracije (“Jesenice,

moj novi dom” – izobraževalni program, “Skupaj skozi Jesenice” – organiziran sprehod, “Spoznaj moj dom” –

potopisna predavanja in predstavitev držav, iz katerih priseljenci prihajajo).

• Motivacija strokovnih delavcev za delo s priseljenci

Z namenom večje motiviranosti strokovnih delavcev za uvajanje novih pristopov pri delu s priseljenci ter večjo

povezanost lokalnih ustanov, ki se pri svoji dejavnosti srečujejo s priseljenci, bo vzpostavljena projektna skupina

predstavnikov strokovnih delavcev, ki bo aktivno sodelovala v aktivnostih za krepitev medkulturnega dialoga.

Organizirana bo delavnica o prepoznavanju ter preprečevanju stereotipov in predsodkov, o krepitvi tolerance in

medkulturnega dialoga za razvoj medkulturnih sposobnosti.

• Jezikovno in funkcionalno opolnomočenje

Izvedena bo delavnica »Spoznajmo različne pisave«, na kateri bodo priseljenci lokalnemu prebivalstvu predstavili

različne abecede in pisave. Z vključenostjo prostovoljcev iz lokalnega okolja in uspešno integriranih priseljencev bo

izvedena individualna jezikovna in funkcionalna pomoč. Individualna pomoč pri pisanju domačih nalog ter pri

osvajanju in utrjevanju učne snovi bo omogočena tudi otrokom in mladini priseljencev. leta.

• Razlike nas učijo in bogatijo

Izvedene bodo kulinarične delavnice, tematske delavnice za otroke, delavnice branja pravljic v tujem jeziku in

kreativne delavnice za odrasle priseljence. Rezultat delavnic bo elektronska knjižica receptov predstavljenih jedi,

razstava izdelkov v Večgeneracijskem centru Gorenjske na Ljudski univerzi Jesenice, razstava kreativnih

spominkov »Dom gradi spomine« v TIC-u Jesenice in razstava risbic v enotah Vrtca Jesenice.

Čas izvajanja: April – September 2019

Sodelujoče ustanove
- CSD Gorenjska, enota Jesenice - OŠ Toneta Čufarja

- Upravna enota Jesenice - OŠ Prežihovega Voranca

- Občina Jesenice - OŠ Poldeta Stražišarja

- Knjižnica Jesenice - Vrtec Jesenice

- Človekoljubno društvo UP - TIC Jesenice

- Srednja šola Jesenice - Zdravstveni dom Jesenice


