
 
  

 
              

        Posvet 
Partnersko sodelovanje za uspešno vključevanje  

migrantov v vseživljenjsko učenje 

 sodelovanje za uspešno 
vključevanje imigrantov v 

vseživljenjsko učenje 
 
 

      PPrriijjaavvnniiccaa  
Ime in priimek  ___________________________ 
Naslov  ___________________________ 
Organizacija ___________________________ 
Telefon                ___________________________ 
E-naslov          ___________________________ 
 

OObbkkrroožžiittee,,  vv  kkaatteerroo  sskkuuppiinnoo  ssee  bboossttee  vvkklljjuuččiillii::                    11                    22                                      
  

                      PPooddppiiss__________________              žžiigg  

Udeležba na posvetu je brezplačna. Posvet sofinancirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport in  Evropski socialni sklad  v okviru 
projekta CVŽU Dolenjska  in MO Novo mesto.  

 
Prijave pošljite na naslov: 
RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto 
ali po e-pošti svetovalno.sredisce@ric-nm.si 
ali po faksu 07 393 45 67. 
Prijavnico najdete tudi na spletnih straneh:  
www.cvzu-dolenjska.si, www.ric-nm.si  
Prijave zbiramo do 1.3. 2012. 
Kontaktna oseba: Barbara Ivanež (tel. št. 07 393 45 52, 031 746 004) 
 

 
 
 

 
Razvojno izobraževalni center Novo mesto vas skupaj s partnerji vabi na posvet, ki bo v torek, 6.3. 2012, 
v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto (Topliška cesta 2, Novo mesto). 
  

PPrrooggrraamm::  
9.00 – 10.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.30 – 11.00 
 
11.00 – 13.00 
1. SKUPINA: Predstavitev 
možnosti in priložnosti za 
učenje in pomoč pri 
vključevanju v družbo 
 
 
 
 
2. SKUPINA: Pravice  
migrantov 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 – 13.30 
 
13.30 – 14.00 

  PLENARNI DEL:  
- Pozdravni nagovor direktorice, Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto 
- Uvodni nagovor vodje sektorja za IO, Ema Perme, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
- 10 let izkušenj v mreži ISIO – partnerji danes in jutri, mag. Tanja Vilič 
Klenovšek, Andragoški center Slovenije   
- Izzivi življenja v raznolikosti,  dr. Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko 
izseljenstvo in migracije ZRS SAZU 
- Vseživljenjsko učenje kot dejavnik družbene vključenosti in povezanosti 
migrantov, dr. Natalija Vrečer, Andragoški center Slovenije 
- Pomoč migrantom pri zaposlovanju, Majda Hostnik, Zavod RS zaposlovanje, 
Info točka za tujce 
 
Odmor za kavo in čaj  
 
1.SKUPINA: 

- - Svetovanje in informiranje migrantom v Svetovalnem središču Novo mesto, 
Barbara Ivanež, Svetovalno središče Novo mesto – RIC Novo mesto 

- - Predstavitev programov DRPD, ki so namenjeni vključevanju migrantov, 
Andreja Luštek, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

- - Evropski jezikovni portfolio za priseljence, begunce in iskalce azila (IMPORT), 
Nada Babič Ivaniš, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 

- - Razprava in vprašanja 
-  

2.SKUPINA: 
- - Integracijski programi, Matej Loparič, Darja Pokrivač, Ministrstvo za notranje 

zadeve, Direktorat za migracije in integracijo 
- - Kje najti informacije za delavce, ki iz tujine prihajajo na delo v Slovenijo, 

Goran Lukič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
- - Pravice tujcev v sociali po slovenski zakonodaji, Sonja Zagorc, Center za 

socialno delo Novo mesto 
- - Razprava in vprašanja 

 
Poročila iz delavnic in predlogi za nadaljnje sodelovanje  
 
Druženje ob prigrizku, študijski krožek S slovenščino o Sloveniji  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------      
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