Split, 12. lipnja 2017.

Poštovana/i, ovim Vas putem pozivamo na okrugli stol „Mogućnosti obrazovanja u
procesu integracije djece i mladih“ koja će se u organizaciji Udruge „MI“ – Split i podršku
Grada Rijeke održati 19. lipnja 2017. s početkom u 10:30 sati u prostorijama STEP RI
znanstveno-tehnološkog parka Sveučilišta u Rijeci, R. Matejčić 10, Rijeka.
Cilj je okruglog stola doprinijeti jačanju kapaciteta stručnih kadrova u obrazovnim i socijalnim
ustanovama kada je u pitanju rad s djecom koja prolaze kroz proces integracije.
Predstavit ćemo teme koje su pripremili stručnjaci na području rada s djecom i mladima
riziku od isključenosti. Dodatno, prezentirat ćemo i internet portal www.irh.hr, koji će služiti
kao platforma za informiranje i mobiliziranje dionika te kao mjesto razmjene iskustva i
saznanja na lokalnoj razini.
Okrugli stol se održava u sklopu projekta „Izgradnja društva dobrodošlice“ čiji je temeljni cilj
doprinijeti stvaranju uvjeta za kvalitetnu integraciju izbjeglica i stvaranje pozitivnih stavova u
našem javnom prostoru.
Skup je prijavljen Hrvatskoj komori socijalnih radnika u svrhu ostvarivanja bodova za
profesionalno usavršavanje socijalnih radnika.
Molimo sve zainteresirane da sudjelovanje potvrde prijavom putem e-maila na adresu:
tijana@udruga-mi.hr.
Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas telefonski na broj 021/329-132.

U nastavku možete pronaći program rada okruglog stola.
S poštovanjem.
Udruga „MI“ - Split

Projekt provodi Udruga „MI“ – Split uz financijsku podršku i suradnju s
UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice, Predstavništvo u Hrvatskoj.
Mrežne stranice projekta: www.irh.hr

PROGRAM DOGAĐANJA POVODOM SVJETSKOG DANA IZBJEGLICA
STEP RI znanstveno-tehnološki park Sveučilišta u Rijeci 19.6.2017.

Prezentacija: INTEGRACIJA IZBJEGLICA – ISKUSTVA, POLITIKE I PREPORUKE
Okrugli stol: MOGUĆNOSTI OBRAZOVANJA U PROCESU INTEGRACIJE DJECE I MLADIH
Registracija, osvježenje, izjave za medije

10:30 - 11:00

INTEGRACIJA IZBJEGLICA – ISKUSTVA, POLITIKE I PREPORUKE
11:00 - 11:30

Predstavljanje www.irh.hr
Slobodan Škopelja, Udruga „MI“ - Split
MOGUĆNOSTI OBRAZOVANJA U PROCESU INTEGRACIJE DJECE I MLADIH
11:30 - 13:30

Modeli podrške djeci u riziku od isključenosti i primjena u
procesu integarcije izbjeglica
Darko Čop, Udruga „MI“ – Split

Razbijanje predrasuda kod mladih kroz direktno iskustvo
Iskra Pejić i Tena Romani
(Ne)spremnost europskih sveučilišta na izbjegličku krizu
Doc.dr.sc Bojana Ćulum, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
13:30

Osvježenje

Projekt provodi Udruga „MI“ – Split uz financijsku podršku i suradnju s
UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice, Predstavništvo u Hrvatskoj.
Mrežne stranice projekta: www.irh.hr

