
 

                                                        
 

 
Vabilo na usposabljanje za mladinske delavce in trenerje, ki se pri 

svojem delu srečujejo z migranti in drugimi ranljivimi ciljnimi skupinami, 
 

19.-20. november 2019, Zreče, Slovenija 
 

 
 
 

Ob zaključku projekta Becoming part of Europe vas vabimo na dvodnevno usposabljanje za 
mladinske delavce in trenerje, ki se pri svojem delu srečujete z migranti, uporabno pa je 
tudi za druge, ki se srečujete z ranljivimi skupinami.  
 

Usposabljanje bo praktično zasnovano in namenjeno spoznavanju različnih metod za delo z 
begunci in metod za samorazvoj ter skrbi za sebe v različnih okoliščinah dela, poleg tega pa bo 
na voljo prostor za izmenjavo izkušenj in mreženje. 
 
V okviru usposabljanja bomo:  

 gostili predstavnike iz Finske, ki bodo izvedli predstavitev metode Nature Based 
Integration of Migrants,  

 spoznali vaje za umiritev v primerih panike kot posledice travme in se učili, kako se 

odzivati na krizne situacije,  

 se dotaknili pristopa nenasilne komunikacije in njene uporabnosti pri delu z ranljivimi 

skupinami,  

 preverili svoja stališča in odzive v različnih situacijah,  

 razmislili, kako poskrbeti zase v delovnem kontekstu in postaviti zdrave meje.  

Usposabljanje je bilo zasnovano na podlagi potreb mladinskih delavcev, zbranih v okviru 
projekta Becoming part of Europe na nacionalni in evropski ravni.  V Nemčiji je junija 2019 
potekalo dvodnevno usposabljanje za izvedbo nacionalnih treningov, katerega se je iz 
Slovenije udeležila tudi trenerka Staša Benko. Usposabljanje bosta vodila Staša Benko in Jaka 
Kovač. 

 
Nastanitev, prehrano in programske stroške krije Movit. Usposabljanje se bo začelo 19. 
novembra ob 9:30 in zaključilo 20. novembra ob 15:30.  

 
Več o projektu Becoming part of Europe lahko preberete tukaj.  

  
Rok za prijavo je 25. oktober 2019!  
Prijavnica … 

http://www.bpe-project.eu/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/becoming-part-of-europe
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Trening_migranti


 

 
 

 

                                                        
 

 
 

 

OKVIRNI URNIK USPOSABLJANJA 
Urnik je informativne narave in se glede na potrebe udeležencev lahko še v manjši meri 
spremeni.  
 

  

19. november 2019 

 

  

20. november 2019 

 

9.30–11.15 Uvod v izobraževanje 

 

Izmenjava izkušenj 

udeležencev 

9.00–10.30 Kako se konstruktivno odzivati na 

sovražni govor, predsodke in 

diskriminacijo v družbi 

ODMOR ZA KAVO 

  

ODMOR ZA KAVO 

11.30–13.00 Situacija migrantov v 

Sloveniji 

 

Medkulturni dialog 

11.00–13.00 Uporaba povezovalne 

komunikacije pri vzpostavljanju 

stika z migranti 

KOSILO 

Pravna terminologija 

KOSILO 

  

 

14.30–16.15 

 

Nature based integration 

(gosti iz Finske) 

 

14.00 -15:30 

 

Kako ohranjati stik s seboj v 

zahtevnih in stresnih situacijah 

 

ODMOR ZA KAVO 

  

  

  

 

16-30–18.00 

 
Vaje za umiritev v 
primerih panike kot 
posledice travme; odziv 
na krizne situacije  

  

  

  

  

  

  VEČERJA 

  

   

Osebna izkušnja migranta 

(pogovor) 

  
 

 
 


