Evropa za
državljane
Projekt „Manjšinske zgodbe: Evropske perspektive in učne priložnosti“
je financirala Evropska unija v okviru programa
„Evropa za državljane“
Sklop 2, Ukrep 2.1 pobratenja mest
Udeležba: Projekt je omogočil direktno srečanje najmanj 245 državljanov, od tega 57 iz Slovenije, 188 pa iz
partnerskih in pridruženih organizacij iz različnih držav: Hrvaška 54, Srbija 38, Bosna in Hercegovina 86,
Kosovo 4 in Nemčija 6.
Kraj / datumi: Srečanje je potekalo v Rimskih Toplicah, Laškem in Celju (Slovenija) od 23.05.2019 do
26.05.2019.
Kratek opis projekta »Manjšinske zgodbe: Evropske perspektive in učne priložnosti« (Minority Stories:
European Perspectives and Learning Opportunities):
Kulturno izobraževalni zavod Burja iz Rimskih Toplic je v sodelovanju z občino Laško in skupaj s partnerji iz
petih različnih držav pridobil projekt, podprt iz sredstev Evropske komisije v sklopu programa Evropa za
državljane, in sicer ukrep Pobratenje mest, za organizacijo mednarodne konference na temo manjšin,
priseljencev v Evropski uniji ter o različnih oblikah neformalnega izobraževanja oseb z manj priložnostmi za
njihovo boljšo integracijo.
Mednarodna konferenca 'Manjšinske zgodbe: Evropske perspektive in učne priložnosti' je bila namenjena
spodbujanju večje vloge državljanov pri oblikovanju ključnih razvojnih odločitev na ravni EU. Konferenca je
potekala v sodelovanju z različnimi občinami, nevladnimi organizacijami, priseljenskimi skupnostmi,
manjšinskimi pripadniki, strokovnjaki ter predstavniki lokalnih in nacionalnih organov, ki so razpravljali o
manjšinskih težavah tako v Sloveniji kot tudi na ravni EU.
Program konference je vključeval izmenjavo izkušenj in praks na področju vključevanja manjšin v družbeno,
kulturno in politično življenje v različnih evropskih državah. Na delavnicah in predavanjih so udeleženci
razpravljali o inovativnih in integriranih pristopih v formalnem in neformalnem izobraževanju s ciljem
doseganja večje socialne vključenosti in enakosti oseb z manj priložnostmi.
Sodelujoče organizacije in njihovi udeleženci so razpravljali o tem, kako razviti praktično usmerjene
izobraževalne projekte in programe, prilagojene potrebam in željam manjšinskih pripadnikov ter na kakšen
način ohranjati in razvijati manjšinsko kulturo, ki pripadnikom nudi različne kulturne, ekonomske in
izobraževalne možnosti tako na trgu delovne sile kot tudi v vsakdanjem življenju.
Udeleženci so se prav tako pogovarjali o prihodnji vlogi manjšin v EU in njihovi evropski perspektivi, uspešni
integraciji manjšin v kulturno in družbeno življenje ter iskali predloge o tem, kako lahko manjšinske
organizacije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripomorejo k zmanjšanju diskriminacije in predsodkov.
Konferenca je povezovala predstavnike občin in manjšinskih skupnosti iz 6 različnih držav, predstavnike
evropskih, državnih in lokalnih oblasti, strokovnjake, umetnike ter predstavnike manjšinskih društev v
Sloveniji. Vsi navedeni so skušali prispevati k spodbujanju razprav in iskanju rešitev k uspešni integraciji
manjšin v kulturno in družbeno življenje.

PROGRAM IZVEDBE KONFERENCE
Program prvega dne (23.05.2019 v kongresno – nastanitvenem centru Aqua Roma v Rimskih Toplicah,
Toplice 2) se je pričel s prihodom predstavnikov partnerskih organizacij. Delegati so iz svojih držav prinesli
različne kulinarične dobrote, ki smo jih razstavili in organizirali 'mednarodni sejem dobrodošlice',. Na
uvodnem dogodku smo se lahko spoznali in začeli plesti nova poznanstva. Temu je sledila še neformalna
večerja in druženje.
Program drugega dne (24.05.2019 v kongresno – nastanitvenem centru Aqua Roma v Rimskih Toplicah,
Toplice 2) se je pričel s pozdravnim nagovorom organizatorja – v imenu Zavoda Burja je udeležence nagovoril
Damir Hauptman, v imenu Občine Laško pa župan, g. Franc Zdolšek.
Prvi del formalnega dela konference se je pričel s predstavitvijo partnerskih organizacij v projektu, njihovih
lokalnih skupnosti in držav. Delegati partnerjev so na delovnem sestanku primerjali izkušnje in prakse na
področju vključevanja manjšin v družbeno, kulturno in politično življenje, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem, v
Bosni in Hercegovini, v Srbiji, na Kosovu in v Nemčiji.
Poleg partnerskih organizacij so se predstavili tudi predstavniki različnih medsektorskih organizacij mladinskih centrov v Sloveniji (Mladinski center Celje in CEZAM Ruše), ljudske univerze Umag, NVO Otaharin
iz Bijeljine, Ministrstva za kulturo RS, Mestne občine Zagreb in drugi.
Na delavnici Europe café smo udeležencem uvodoma zavrteli video sporočila dveh evropskih poslancev
Slovenije – ge. Tanje Fajon in g. Igorja Šoltesa. Nato sta udeležence nagovorila mednarodna strokovnjakinja za
področje varovanja manjšin, prof. dr. Petra Roter in poslanec Državnega zbora RS, g. Željko Cigler. S tem smo
odprli okroglo mizo, kjer smo se dotaknili različnih tematik vpliva na zakonodajne prakse, priprave strateških
načrtov pomembnosti formalnega in neformalnega izobraževanja iz različnih evropskih perspektiv.
Po končani delavnici so udeleženci konference pod vodenim programom spoznavali kulturne in naravne
znamenitosti lokalnega okolja, udeleženci so obiskali Rimske terme ter spoznali zgodovinski in kulturno
turistični potencial mesta, nato pa so se lahko še kopali v bazenih s termalno vodo. Vzporedno s tem
programom so se ostali udeleženci konference, predstavniki partnerskih in kulturnih organizacij iz tujine,
lahko družili ob lokalni kulinariki v predstavitvenem paviljonu na prostem.
Prvi dan konference se je zaključil s kulturnim programom, festivalom tradicionalnih ročnih del in folklornim
programom ter večerjo, na kateri so se udeleženci imeli možnost spoznati, neformalno družiti in izmenjati
svoje poglede, ideje in kontakte.
Program tretjega dne (25.05.2019 v kongresno – nastanitvenem centru Aqua Roma v Rimskih Toplicah,
Toplice 2) se je pričel s prebranim sporočilom udeležencem dr. Zoran Stančiča, vodjem predstavništva
Evropske komisije v Republiki Sloveniji. Tina Kenk iz Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS-a), kontaktne točke za program Evropa za državljane, je
pripravila predstavitev samega programa, Maja Milas pa je predstavila tudi ostale programe, ki jih Evropska
unija izvaja in po katerih lahko predstavniki različnih organizacij posegajo, predvsem možnosti, ki jih imajo v
okviru programov Erasmus+, novim programom EU – Evropska solidarnostna enota, Kreativna Evropa,
Evropski socialni sklad ter druge manjše programe, ki ponujajo različne oblike udeležbe tako posameznikom
kot tudi organizacijam.
Med odmorom so se udeleženci lahko okrepčali z izvirnimi lokalnimi dobrotami.
Na delavnici Europe café smo lahko izmenjali stališča, izkušnje ter dobre prakse, predvsem pa smo se posvetili
prihodnosti in različnim možnostim nadgradnje sodelovanja.
Po končanem formalnem sporedu so se udeleženci napotili na voden ogled mesta Laško, Pivovarne Laško in
laškega gradu Tabor, kjer so imeli degustacijo piva in se lahko spoznali s kulinariko ene najprestižnejših
restavracij v Sloveniji.
Vzporedno s predvidenim programom so se ostali udeleženci konference, predstavniki partnerskih in
kulturnih organizacij iz tujine, lahko družili ob lokalni kulinariki v predstavitvenem paviljonu na prostem,
kopali v Rimskih termah ter se pripravljali na večerni program in osrednjo kulturno slovesnost – nastop
Ansambla Bisernica iz Bijeljine v Celjskem domu.

Udeležence sta pred nastopom nagovorila dr. Stevan Đorđević, v imenu Ambasade Republike Srbije v Sloveniji
pa ga. Ivana Jakšić Matović. V polni dvorani Celjskega doma so lahko udeleženci naslednjih 90 minut uživali ob
tradicionalnih zvokih glasbe Balkana, ob koncu prireditve pa so spontano zaplesali kolo ter s tem izkazali
pomembnost medkulturnega sožitja. Udeleženci so se po programu neformalno družili na različnih lokacijah
v Rimskih Toplicah in v Celju.
Program četrtega dne (26.05.2019 v kongresno – nastanitvenem centru Aqua Roma v Rimskih Toplicah,
Toplice 2) se je pričel z zaključno fazo konference – sklepnimi mislimi udeležencev ter s podpisom skupne
Izjave o pomembnosti neformalnega izobraževanja pri razvoju medkulturnega dialoga in vključevanja lokalnih
skupnosti v spodbujanje in promocijo socialne vključenosti.
Veliko delegatov je nato izkoristilo dan še za dodatno, neformalno raziskovanje Občine Laško in okolice.
Mednarodno konferenco je organiziral Kulturno izobraževalni zavod Burja Rimske Toplice v
sodelovanju z Občino Laško in partnerji:







Občina Umag, Hrvaška
Občina Bijeljina, Bosna in Hercegovina
Nevo koncepti Prizren, Kosovo
Društvo gluhih in naglušnih Nova Gradiška, Hrvaška
Hrvaško kulturno prosvetno društvo Matija Gubec Tavankut, Srbija
Südost Europa Kultur e.V. Berlin, Nemčija

Maja Milas, vodja projekta
Damir Hauptman, direktor Kulturno izobraževalnega zavoda Burja Rimske Toplice

