
     
 
 

 

 

 

 

RRA Zeleni kras in Informacijska točka Europe Direct Primorsko-notranjske regije 

v okviru projekta VSI SMO MIGRANTI 

 vabita na  

predstavitev problematike integracije in zaposlovanja imigrantov v regiji  

ter projekta SKUHNA kot primera dobre prakse integracije.  

 

Dogodek bo  v četrtek, 17. decembra 2015, od 10.00 do 11.30,  

v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, Postojna. 

Predstavili bomo problematiko integracije in zaposlovanja imigrantov v regiji. V nadaljevanju 
izpostavili glavna migracijska vprašanja in jih nato naslovili na ustrezne državne ustanove ter skušali 
pridobiti odgovore. Prav tako nameravamo oblikovati smernice morebitnih skupnih dejavnosti na 
tem področju. 
V drugem delu bomo vse, ki se v regiji posredno ali neposredno ukvarjate s področjem migracij, 
seznanili s primeri uspešne integracije imigrantov. Zavod Global bo tako predstavil primer dobre 
prakse: restavracijo Skuhna, ki je združila bogato kulinarično znanje migrantov iz Afrike, Azije in 
Južne Amerike. Korak za korakom postajajo socialno podjetje, odlikujejo jih strokovne kulinarične 
storitve, pretkane z vrednotami, kot so spoštljivi medsebojni odnosi, strpnost, družbeno odgovorno 
delovanje, ozaveščenost in timsko delo. Predstavljene bodo še ostale dejavnosti, ki jih izvajajo in so 
vezane na integracijo.  
Ob koncu bomo poskusili nekaj dobrot iz kuhinje Skuhna. Dogodek pa bo spremljala fotografska 
razstava portretov navdihujočih migrantskih zgodb.  

 

PROGRAM 
Predstavitev problematike integracije in zaposlovanja imigrantov v regiji:  

Tina Bazjako, vodja OE Ljudska univerza, Zavod Znanje Postojna; 
            Janez Komidar, župan Občine Loška dolina;  

Patricija Može, direktorica Centra za socialno delo Postojna;  
Kristina Zadel Škrabolje, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica.  

Predstavitev primera dobre prakse integracije imigrantov: Skuhna 
Max Zimani, programski vodja Zavoda Global 
 

Fotografska razstava portretov navdihujočih migrantskih zgodb. 
 
 
Zaradi omejenega števila prostih mest, so obvezne predhodne prijave. Sprejemamo jih do torka, 15. 
decembra na tel.: 05 721 22 42 ali e-naslov: europe.direct@rra-zk.si. 

 

Vabljeni. 
 

 

 

Namen projekta je dvigniti ozaveščenost splošne javnosti o pozitivnih učinkih vključevanja migrantk in migrantov v slovensko 
družbo ter o doprinosu migracij, prispevati k razvoju medkulturne občutljivosti, ozavestiti vedenje o kakovosti sobivanja 
ljudi z različnim kulturnim in jezikovnim izvorom ter prispevati k izgradnji učinkovitega, spodbudnega in sodelujočega okolja za 
njihovo aktivno vključevanje v slovensko družbo. Projekt za Ministrstvo za notranje zadeve izvaja Kulturno izobraževalno 
društvoPiNA v partnerstvu z Medkulturnim inštitutom za vključujoče izobraževanje, raziskovanje in sodelovanje ter v sodelovanju z 
Avanta Largo, Zavodom za družbeno komuniciranje. 


