
 

 

INTER-KUL-TUR-ISTRA: 

DELAVNICA PROJEKTNEGA VODENJA V KULTURI 
 

Sreda, 16. november 2016 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA v okviru novega projekta INTER-

KUL-TUR-ISTRA: Usposabljanje za vključujočo kulturno dediščino in ustvarjalnost slovenske Istre 

začenja s ciklom dvanajstih brezplačnih delavnic za dvig menedžerskih, tehničnih in 

administrativnih kompetenc v kulturi. Prva delavnica, ki bo od 24. do 26. novembra 2016 potekala 

v Kopru, bo posvečena projektnemu vodenju v kulturi. Projekt INTER-KUL-TUR-ISTRA financirata 

Evropska unija in Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo. 

Delavnice so namenjene pripadnicam/-kom narodne skupnosti narodov nekdanje 

SFRJ, priseljenkam/-cem (predvsem z območja nekdanje SFRJ) in pripadnicam/-kom italijanske 

skupnosti ter ostalim, ki si želijo pridobiti ali poglobiti znanje iz vodenja projektov v kulturi in širše. 

Namen delavnic je prispevati k dvigu zaposljivosti na področju kulture in večji socialni 

vključenosti pripadnic/-kov ciljne skupine v slovensko družbo. 

Delavnico projektnega vodenja v kulturi, ki bo med 24. in 26. novembrom potekala v e-Kavarni (Kidričeva 

43, Koper) in v Centru  mladih Koper (Gregorčičeva 4), bo vodil Borut Jerman, strokovno usposobljen in 

izkušen načrtovalec, koordinator ter vodja nacionalnih in mednarodnih projektov s področja umetnosti, 

kulture, aktivne participacije in državljanstva. Na delavnico se je treba prijaviti preko spletnega 

obrazca  do ponedeljka, 21. novembra. VEČ O DELAVNICI: klik 

Decembra bosta na sporedu še delavnici multimedijskega ustvarjanja in managementa kulturnih 

organizacij. V začetku 2017 sledi izvedba obsežnega 136-urnega usposabljanja iz kulturnega in 

kreativnega turizma ter delavnic s področja pridobivanja sredstev, množičnega financiranja, 

promocije, trenerstva in uporabe metod neformalnega učenja.  

 

OZADJE PROJEKTA: 

Slovenska Istra je zgodovinsko povezana s prepletanjem različnih kultur. Svoj pečat so v tem prostoru 

pustile italijanska narodna skupnost in druge, med katerimi so najštevilčnejše skupnosti narodov 

nekdanje SFRJ in priseljenke/-ci iz tega območja. Namen projekta je krepitev zaposljivosti pripadnic/-

kov narodnih skupnosti in priseljenk/-cev na področju ovrednotenja multietnične kulturne dediščine 

ter povečanje njihove socialne vključenosti, preko dviga zavesti o heterogenem izvoru kulturne 

identitete prostora. 

 

AKTIVNOSTI: 

V okviru projekta, ki se je začel junija letos in bo trajal do avgusta 2017, je PiNA kot koordinatorico 

projekta že zaposlila pripadnico ciljne skupine projekta. Poleg delavnic se bo v začetku 2017 izvedlo še 

obsežno 136–urno usposabljanje iz kulturnega in kreativnega turizma ter zaključni terenski 

turistično-kulturni dogodek, na katerem bodo udeleženke/-ci usposabljanja lahko svoje novo 

pridobljeno znanje potencialnim delodajalcem pokazali v praksi. 

 

PARTNERJI: 

PiNA (vodilni partner), Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska Unija, Kulturno 

društvo Albancev slovenske Istre Iliria, Kulturno umetniško in športno društvo BEHAR, Hrvatsko kulturno 

– umetniško, prosvetno in športno društvo Istra Piran, Makedonsko kulturno društvo “Kočo Racin” Obala 

 
Operacija INTER-KUL-TUR-ISTRA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 

prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 

zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

 

VEČ O PROJEKTU: klik 

DODATNE INFORMACIJE: Mirna Buić, vodja projekta (mirna.buic@pina.si, 031 256 191) 
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