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SPOROČILO ZA JAVNOST

S SREDIŠČEM ZA MEDKULTURNI DIALOG KOPER DO IZGRADNJE SPODBUDNEGA OKOLJA ZA 
VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV V KULTURNO, GOSPODARSKO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE

Koper, 31. januar 2018 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA je začelo z izvajanjem 
projekta z imenom »Središče za medkulturni dialog Koper,« s katerim želijo zgraditi 
spodbudno okolje za vključevanje priseljencev v kulturno, gospodarsko in družbeno 
življenje, aktivirati in povezovati lokalno prebivalstvo pri ustvarjanju okolja odprtega za 
vključevanje priseljencev ter osveščati lokalno prebivalstvo o vključevanju kot 
dvosmernem procesu. 

V Kulturno izobraževalnem društvu PiNA so prepoznali, da je uspešna vzpostavitev med-
kulturnega dialoga izjemnega pomena za politično, socialno, kulturno in ekonomsko 
integracijo priseljencev, saj spodbuja enakopravnost, spoštovanje ter upoštevanje člove-
kovih pravic vseh posameznikov.

»S projektom si prizadevamo za vzpostavitev spodbudnega okolja za vključevanje prisel-
jencev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje. Posledično bi s tem lahko pripomogli 
k bolj odprti in spoštljivi izmenjavi pogledov med posamezniki in skupinami z različnimi 
migracijskimi oz. kulturnimi ozadji, ki bo temeljila na medsebojnem razumevanju in 
spoštovanju,« je povedala Mirna Buić, vodja projekta. 

Skozi organiziranje središča medkulturnega dialoga v Kopru bodo v Kulturno izobraževal-
nem društvu PiNA informirali priseljence o ključnih področjih za njihovo vključitev v 
lokalno okolje, vzpostavljali partnerstva in povezovali ključne akterje, usposobili posa-
meznike in posameznice za prostovoljno delo s priseljenci, krepili podporno okolje za 
vključevanje priseljencev v lokalno okolje, spodbujali proaktivno sodelovanje priseljencev 
z lokalnim prebivalstvom ter ustvarjali pozitivno podobo priseljencev v javnosti.
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Središče za medkulturni dialog bodo sestavljale tri enote: 
informacijska točka, Mrežni center in točka dialoga. 

V prostorih informativne točke bodo priseljenci dobili koristne informacije, vezane za 
njihovo vključevanje v lokalno okolje (izobraževanje, zdravstvo, jezikovni tečaji in podob-
no), poleg tega bo točka izvajala terenske informativne predstavitve, brezplačno pravno 
svetovanje in informativno-kulturne vodene oglede po obalnih mestih.

V okviru Mrežnega centra bodo krepili sodelovanje organizacij in institucij za vključevanje 
tujcev v lokalno okolje ter prostovoljstvo. Organizirali bodo tudi skupni spoznavni dogodek 
krajanov in priseljencev, skupni posvet in mednarodno srečanje organizacij za vključevan-
je tujcev v družbo.

Vzpostavili bodo tudi točko dialoga, ki bo središče proaktivnega delovanja in sodelovanja 
priseljencev z lokalnim prebivalstvom skozi kulturne aktivnosti.

Vse aktivnosti bo spremljala medijska kampanja »Podaj mi roko,« ki bo imela poudarek 
na pripovedovanju življenjskih zgodb priseljencev.

Projekt, v trajanju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2019, sofinancira Evropska unija iz 
sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in Republika Slovenija, naročnik pa je 
Ministrstvo za notranje zadeve.

Dodatne informacije:

Mirna Buić, vodja projekta: mirna.buic@pina.si, +386 31 256 191


