
                                                                                                          

Torek, 7. julij 

9.00 – 9.30 Uvod v migracije

9.30 – 11.00 Terminologija, pravna ureditev, organizacije 
in institucije na področju migracij

11.00 – 11. 15 Odmor

11.15 – 12.15 Izkušnja medkulturnosti in kulturni šok

12.15 – 13.00 Kosilo

13.00 – 14.00 Model medkulturne senzibilizacije

14.00 – 15.00 Komunikacija – kako prepoznati svoje meje 
pri delu z migranti

Četrtek, 9. julij

9.00 – 10.30 Duševno zdravje migrantov

10.30 – 10.45 Odmor

10. 45 – 12.15 Posebnosti psihosocialne obravnave ranljivih 
in drugih migrantov

12.15 – 13.00 Kosilo

13.00 – 14.30 Komunikacija pri delu z migranti

14.30 – 15.00 Evalvacija in zaključek

 



  

Predstavitev usposabljanj 

 

UVOD V MIGRACIJE 

Prvo usposabljanje bo namenjeno uvodnemu pregledu migracij.  

Poglobili se bomo tudi v pravno ureditev statusov, ureditev na področju migracij v Sloveniji ter v 

terminologijo, ki jo na tem področju uporabljamo, a pogosto še vedno zamenjujemo ali drugače 

razumememo. 

 

MEDKULTURNOST 

Kultura je pomemben aspekt delovanja posameznika in determinira njegovo vedenje in razumevanje 

sveta okoli sebe. Kultura tudi ni univerzalno sprejeta zamisel in njeno opredelitev je mogoče izvesti 

na ogromno načinov.  

Poznavanje kulturnih raznolikosti, tudi v pojmovanju, je pomemben element pri delu s posamezniki, 

še posebej migranti. Pomebnost medkulturnosti se kaže predvsem v medkulturni občutljivosti oz. 

poznavanju odzivov na kulturne razlike, s katerimi se soočamo pri delu z migranti.  

 

KOMUNIKACIJA PRI DELU Z MIGRANTI IN KAKO PREPOZNATI 

SVOJE MEJE 

Komunikacija je v odnosu nas do drugih vedno ključni element razumevanja in intrpretiranja dejanj in 

besed drugih. Nič slabega hoteč, se lahko zapletemo v spore in konflikte, ki so lahko s povezovalno 

komunikacijo hitro rešljivi ali pa do njih sploh ne pride. 

Na primerih povezovalne komunikacije bomo najprej raziskali kakšne in kdaj nastopije naše meje v 

konfliktnih situacijah, drugi dan pa bomo predstavili možne pristope, odzive in razmišljanja v 

konfliktnih situacijah sporazumevanja. 

 

POSEBNOSTI PRI PSIHOSOCIALNI OBRAVNAVI RANLJIVH IN 

DRUGIH MIGRANTOV 

Vsako delo s posamezniki je zahtevno. Pri delu z migranti pa naletimo še na kulturne, jezikovne in 

družbene izzive, kjer je, poleg strokovnosti, potrebna tudi velika mera potrpežljivosti in odprtosti. Vse 

to lahko vodi do dalj časa trajajočih stanj dela v stresnem okolju. 

 

 



DUŠEVNO ZDRAVJE MIGRANTOV 

Pri delu z migranti pa tudi ni nezamerljivo njihovo duševno zdravje. Predvsem ko govorimo o 

beguncih, ki imajo za seboj pogosto travmatične izkušnje, to lahko vpliva na njihovo dojemanje 

novega okolja, vedenje in razumevanje v kontekstu teh travmatičnih dogodkov. 

 

KOMU SO USPOSABLJANJA NAMENJENA? 

Usposabljanja so namenjena vsem, ki se pri svojem delu vsaj občasno srečujete z migranti: v šoli, na 

CSD-jih, uradih, v nevladnih organizacijah, pri prostovoljskem delu in bi si želeli okrepiti svoje 

kompetence na podoročju dela z migranti ali pa svoje znanje obnoviti in nadgraditi.  

 

Usposabljanja bodo izvajali sodelavci Slovenske filalntropije z večletnimi izkušnjami s področja 

migracij in različnih vidikov obravnave migrantov: mag. Franci Zlatar, Aida Hadžiahmetović, Tamara 

Raftović Loštrek, Ognjen Radivojević, Helena Liberšar, Živa Gabaj in Primož Jamšek.  

Predavanje o Duševnem zdravju migrantov bo imela dr. Anica Mikuš Kos. 

 

Usposabljanja bodo izbvedena v okviru programa STIRE – Podpora integraciji 

preseljenih, ki ga sofinancira Evropska komisija iz sklada AMIF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


