
 

  

SPOROČILO MEDIJEM 

DOGODEK OB SVETOVNEM DNEVU BEGUNCEV 

KOPER, 13. JUNIJ 2018 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v sklopu projekta 

Središče za medkulturni dialog Koper, organizira dogodek ob svetovnem dnevu 

beguncev, ki bo 20. junija 2018, od 12. do 18. ure v Taverni v Kopru. 

Z dogodkom želimo osveščati javnost o izzivih, ki jih imajo priseljenci v lokalnem okolju in 

predstaviti delo ter projekte različnih organizacij, ki se ukvarjajo s tematikami vključevanja 

priseljencev, prostovoljstva, nenasilne komunikacije, ipd., tako v Obalno-kraški regiji kot tudi 

drugod po Sloveniji. Hkrati želimo različne možnosti predstaviti tudi priseljencem samim, saj 

verjamemo, da jim bodo aktivnosti v oporo pri lažjem vključevanju v lokalno okolje. 

Na dogodku bodo stojnice, kjer se bodo predstavile različne organizacije, hkrati pa ga bo 

spremljal tudi  pester kulturni program in delavnice.  

Nastopali bodo: Kulturno umetniško in športno društvo Behar, Kulturno društvo Albancev 

slovenske Istre Iliria in Makedonsko kulturno društvo Kočo Racin Obala.  

Organizirane bodo tudi delavnice, ki se začnejo ob 14. uri:  

- Medkulturnost skozi želodec: kuharska delavnica indonezijske kuhinje z Wusiano Klobasa, 

- delavnica pisanja cirilice z Jadranko Beti iz Akademskega kulturno umetniškega društva Kolo 

Koper.  

Na dogodku bodo posamezne organizacije izvajale demonstracije, odprte delavnice in 

predstavitve: 

- bobnarska delavnica z Mamouroujem Sanoujem, 

- delavnice globalnega učenja za šole in fakultete o ozaveščanju o migracijah, beguncih, 

- gledališka igra Skozi oči begunca, preko katere lahko udeleženec podoživi begunsko izkušnjo, 

- demonstracija usposabljanja za medkulturnost, 

- delavnica priprave istrskih fritul in napitkov iz istrskih zelišč ter predavanje o permakulturnih 

vrtovih, 

- predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja, 

- ipd. 

Potekala bo tudi akcija zbiranja oblačil za begunce. Oblačila bomo po dogodku oddali 

Slovenski filantropiji.  

Pred zaključkom dogodka, ob 17.30 uri, se lahko udeležite tudi pogovora z migrantom. 

Pogovarjali se bomo o izzivih vključevanja, njegovi poti in izkušnjah v Sloveniji.  

Za več informacij smo na voljo na mirna@pina.si ali +386 31 256 191 (Mirna Buić). 
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