
Usposabljanja strokovnjakov z 
dobrimi praksami iz Makedonije, 

Nemčije, Hrvaške in Slovenije 

Ljubljana, 4. 11. 2017 



Makedonija, Ohrid, Skopje, 3.4. - 7. 4. 
2017 

 
Predstavitev: 
Maja Grintal 

dr. Barbara Grintal 



Makedonija, Ohrid, Skopje, 3.4. - 7. 4. 
2017 

• Organizacija strokovnega usposabljanja v 
okviru partnerske organizacije SOS Village, 

• 5-dnevno srečanje, 

• Predstavitev položaja migrantov v Makedoniji 
in njihova vlogo prizadevanja za integracijo 
migrantov. 

 



Predstavile so se naslednje 
organizacije 

• Ministrstvo za delo in socialne zadeve republike 
Makedonije, 

• Center za krizni management republike Makedonije, 

• Regionalni tranzitni center Tabanovci, 

• Regijski center za krizni management – Gevgelija in 
Kumanovo, 

• Rdeči križ Makedonije, 

• UNICEF, 

• Organizacija Young Lawyers, 

• Organizacija Legis. 

 



Vsebina predstavitev 

• Pogled in vloga pri oskrbi in skrbi za migrante 
na območju Makedonije.  

• Način sodelovanja pri tekoči migrantski 
problematiki.  

• Trenutno število migrantov v Makedoniji je 
nizko, vendar organizacije pričakujejo nov val 
migrantov, na katere so se preko preteklih 
izkušenj dobro pripravili.  



UNICEF Makedonija 

• Se osredotoča predvsem na organizacijo 
izobraževanja otrok migrantov. 



Problematika migrantske politike 

• Organizacije se zavedajo pomena sodelovanja 
in povezovanja, predvsem v primeru novega 
vala migrantov.  

• Organizacije so izpostavile pomen povezovanja 
različnih vladnih in nevladnih institucij, ki 
delujejo na področju reševanja problema 
migrantov. 

 



SOS Village 

• Predstavitev primera delovanja vasi, kjer 
domujejo otroci migranti skupaj s skrbnico – 
mamo.  

• Ena družina šteje do 8 članov. 



Migrantski center Tabanovci 

• V času obiska je bilo nastanjenih približno 60 
migrantov. 



Nemčija, Stuttgart, 15.5. – 19.5. 2017 
 

Predstavitev: 
Maja Grintal 



Nemčija, Stuttgart, 15.5. – 19.5. 2017 

• Organizacija strokovnega usposabljanja v 
okviru partnerske organizacije IB Süd, 

• 5-dnevno srečanje, 

• Predstavitev položaja migrantov v Nemčiji in 
njihova delovanje za integracijo migrantov. 

 

 



Predstavile so se naslednje 
organizacije 

• Begunski svet 
• Organizacija IB (več projektov) 
• Univerza Tübingen 
• Organziacija EVA 
• Inštitut za jezik SIT 
• Kavarna Nachbarschafft 
• Oddelek za socialne zadeve 
• Center za izobraževanje odraslih 
• Center za dobrodošlico v Stuttgart 
• Organizacija Forum der Kulturen 
• Organizacija Turške skupnosti v Stuttgartu 

 



Vsebinska predstavitev 

• Proces in načrt vključevanja prosilcev za azil v 
sistem in družbo.  

• Vsaka organizacija je predstavila njihovo vlogo 
in delovanje pri procesu integracije migrantov 
oziroma pri procesu vključevanja prosilcev za 
azil na življenje v Nemčiji in bolj podrobno v 
Stuttgartu. 



IB SÜD 

• Je zelo dejavna na področju integracije migrantov. 
Izpostaviti moramo projekt Wohngruppe Cottage, 

• Uspešno integrira mladoletne migrante v družbo. 
• Migranti bivajo v isti stanovanjski hiši, z njimi 

bivajo tudi socialni delavci.  
• Postavljena imajo hišna pravila, socialni delavci so 

jim vedno na voljo, prav tako imajo na voljo 
pravno in finančno svetovanje.  

• Migranti sodelujejo pri odločanju o opremljanju 
hiše, takoj se integrirajo v šolski sistem, na voljo 
imajo tudi strokovno izobraževanje. 



IB Center za strokovno izobraževanje 

• Ponuja več različnih tečajev za migrante in 
begunce v Nemčiji.  

• Šolski kampus ponuja tečaje za nemške in tuje 
študente.  

• Programi se usmerjajo k integraciji 
udeležencev v trg dela ali k nadaljnjemu 
izobraževanju. 



IB Yotuh migration service 

• Storitev za mladoletne migrante in njihove 
starše.  

• Projekt financira Ministrstvo za družino. 

• Storitve podpirajo mladoletne migrante pri 
integraciji v izobraževalni sistem in družbo. 



Univerza Tübingen 

• Predstavitev načrta dela z migranti.  

• Profesorji so strokovno izobraženi na področju 
migracij/imigracij in so v direktnem stiku s 
migranti/begunci.  

• Univerza ponuja interdisciplinarne kurikulume 
za profesorje, ki se jih lahko podaljša, znanje 
profesorjev se dnevno dopolnjuje z nedavnimi 
raziskavami na področju migracij in izkušnjami 
profesionalcev. 



Inštitut za jezik SIT 

• Ponuja več različnih programov za študente in 
migrante.  

• Šolanje je javno financirano s strani države za 
migrante in begunce. 



Kavarna Nachbarschaff 

• Zbirna točka za vse generacije in kulture.  

• Ponudba temelji na nizki ceni, atmosfera je 
prijazna.  

• Prirejajo različne dogodke brez vstopnine.  

• Sodelujejo s prostovoljci in lokalnimi 
institucijami.  

• V kavarni prostovoljci učijo migrante/begunce 
nemškega jezika in jim pomagajo pri različnih 
težavah. 



Center za dobrodošlico v Stuttgartu 

• Pomemben člen pri integraciji beguncev v 
Stuttgart.  

• Izobraževalni center (Ausbildungscampus) je 
točka, na kateri so vse informacije in storitve, 
ki jih begunci/migranti potrebujejo, na enem 
mestu. 



Organizacija Forum der Kulturen 

• Prireja internacionalne dogodke in storitve, ki 
povezujejo kulture med seboj.  

• V organizaciji sodelujejo ljudje iz več kot 250 
različnih kultur. 



Hrvaška, Zagreb, 5. 6. – 9. 6. 2017 
 

Predstavitev: 
dr. Barbara Grintal 

dr. Peter Seljak 



Hrvaška, Zagreb, 5. 6. – 9. 6. 2017 

• Organizacija strokovnega usposabljanja v 
okviru partnerske organizacije Rdeči križ 
Hrvaške, 

• 5-dnevno srečanje, 

• Predstavitev položaja migrantov na Hrvaškem 
in njihova delovanje za integracijo migrantov. 

 

 



Predstavile so se naslednje 
organizacije 

• Rdeči križ – oddelek za azil in migracije 

• UNHCR Hrvaška  

• Ministrstvo za notranje zadeve 

• Azilni center Zagreb 

• Azilni center Kutina 

• Zavod za zaposlovanje 

• Hrvaško združenje delodajalcev 

• Hrvaški pravni center 

• Društvo za psihološko pomoč 

 



Vsebinska predstavitev 

• Proces vključevanja prosilcev za azil, načrt 
vključevana in izvajanja procesa.  

• Ključna vloga organizacij v procesu integracije 
migrantov oz. vključevanju prosilcev za azil ter 
upravičencem do mednarodne zaščite v 
življenje na Hrvaškem. 

 



UNHCR Hrvaška 
• Zavzema se za sprejem zakonodaje in politik na 

področju izobraževanja, zdravja, socialnega 
varstva in zaposlovanja.  

• Migranti imajo kar nekaj težav z integracijo, po 
zaključenem dvoletnem integracijskem obdobju. 

• Tudi prosilci za azil in upravičenci do mednarodne 
zaščite imajo določene težave z uresničevanjem 
človekovih pravic, skladnih s standardi Evropske 
konvencije o varstvu in človekovih pravicah.  

• Deluje predvsem na področju izobraževanja, 
zaposlovanja, stanovanjske politike, političnega 
sistema ter kulturnega vključevanja migrantov. 



Rdeči križ Hrvaške 

• Je izvajalski partner UNHCR. 

• Izvaja program integracije migrantov na 
Hrvaškem, ki vključuje psihosocialni program, 
povezovanje upravičencev s civilno družbo ter 
pomoč pri pridobivanju pravic, skladnih z 
Evropsko konvencijo o varstvu in človekovih 
pravicah.  

• Informira in svetuje migrantom iz področij 
zdravstva, sociale, izobraževanja in kulture. 



Ministrstvo za notranje zadeve 

• Vodi in organizira delo v sprejemnih centrih.  

• Sodelujejo z različnimi humanitarnimi 
organizacijami.  

• Migrantom nudijo brezplačno pravno pomoč 
ter pomoč pri nastanitvi. 



sprejemnega centra za prosilce za azil 
Zagreb – Porin 

• Soočenje z organizacijo sprejemnega centra, ki 
ima kapaciteto 600 oseb, ob obisku je bilo v 
centru nastanjenih 500 prosilcev za azil.  

• V centru prosilcem za azil poleg nastanitvenih 
kapacitet omogočajo športne dejavnosti, 
kulturno udejstvovanje, zdravstveno oskrbo, 
izobraževalne delavnice (IKT, jezik).  

• Center posebno skrb namenja preprečevanju 
nasilja v centru ter sodelovanju z lokalno 
skupnostjo. 



Hrvaški zavod za zaposlovanje 

• Prosilcem za azil in upravičencem do 
mednarodne zaščite dodeli skrbnika, ki je 
skupaj s prosilci izdela načrt aktivnosti.  

• Prosilcem omogoča izvedbo različnih tečajev 
in prekvalfikacij.  

• Glavna ovira pri prosilcih je 
poznavanje/razumevanje hrvaškega jezika. 

 



Hrvaško združenje delodajalcev 

• Je prostovoljno, neprofitno in neodvisno 
združenje delodajalcev. 

• Sodeluje z zavodom za zaposlovanje in jim 
posreduje informacije o delodajalcih, ki iščejo 
zaposlitve tudi med migranti. 

 



Hrvaški pravni center 

• Zagotavlja brezplačno pravno pomoč 
prosilcem za azil in upravičencem do 
mednarodne zaščite.  

• Deluje predvsem na področjih pravice do 
zdravstvenega varstva, združitvah družin, 
pravice do namestitve, pravice do dela, 
pravice do finančne pomoči in drugo. 



Društvo za psihološko pomoč 

• Psihologi iz društva zagotavljajo prosilcem za 
azil in upravičencem do mednarodne zaščite 
psihološko pomoč.  

• Pri izvajanju sodelujejo s prevajalci, ki govorijo 
jezik prosilcev oz. upravičencev.  

• Prevajalci morajo biti usposobljeni za 
prevajanje v posebnih okoliščinah ter poznati 
pravila razgovora. 



Slovenija, Ljubljana, 11. 9. – 15. 9. 
2017 

 
Predstavitev: 

dr. Nikolaj Lipič 
dr. Barbara Grintal 

dr. Peter Seljak 
Maja Grintal 



Slovenija, Ljubljana, 11. 9. – 15. 9. 
2017 

• Organizacija strokovnega usposabljanja v 
okviru partnerske organizacije Socialne 
zbornice Slovenije 

• 5-dnevno srečanje, 

• Predstavitev položaja migrantov v Sloveniji in 
njihova delovanje za integracijo migrantov. 

 

 



Predstavile so se naslednje 
organizacije 

• UNICEF 
• Zavod Global 
• Slovenska filantropija 
• HUMANITAS 
• Azilni dom Logatec 
• Azilni center Postojna 
• OŠ Livada iz Ljubljane 
• društvo Odnos iz Ljubljane 
• Cene Štupar iz Ljubljane 
• Inštitut za Afriške študije iz Ljubljane 
• Drugi dom iz Ljubljane 
• Društvo Up iz Jesenic 

 



Zavod Global 

• Predstavitev projekta Skuhna, v okviru 
katerega so pripravili kulinarični dogodek. 


