Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
2. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Novo mesto - moje mesto: družbena vključenost migrantov
•

V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i
vključeno/i v projekt)
Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM)

3. Besedilo:
• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta
Projekt se s svojo vsebino dotika migrantske problematike. Jugovzhodna Slovenija in s tem Novo
mesto, ki je upravno, gospodarsko in kulturno središče regije, je zaradi svoje geografske lege in
gospodarske razvitosti vedno bolj privlačno okolje za migrante. Zaradi nenehnega pritoka migrantov
v Novo mesto je uresničevanje politike vključevanja migrantov še toliko bolj pomembna.
Enakopravnost med migranti in večinskim prebivalstvom se najbolj zagotovi z izenačitvijo
izhodiščnega položaja migrantov z lokalnim prebivalstvom, vendar formalna izenačitev pravic ni
dovolj. Dejstvo je, da je vključevanje migrantov dvosmerni proces prilagajanja – s strani migrantov
in okolja oziroma družbe v katerem prebivajo. Uspeh je odvisen od pripravljenosti migrantov, da se
prilagodijo na novo okolje kot tudi pripravljenost lokalnega okolja, da jih sprejmejo. Ob tem pa se
soočamo z vedno večjimi izzivi, saj se ob vedno večjem negativnem medijskem poročanju o
migrantski problematiki povzroča negativni priokus ob izrazu migranti ter povzroča vedno večje
nelagodje in predsodke s strani lokalne družbe pri vključitvi migrantov v njihovo okolje.
Izziv, ki smo ga razreševali v okviru projekta je kako omogočiti migrantom učinkovito družbeno
vključenost v lokalno okolje. Posredno pa tudi lokalno okolje ozavestiti, da med njimi živijo migranti,
ki imajo enake ambicije in želje kot ostala, večinska populacija. Z vsem tem pa posledično
spodbuditi dvosmerni proces prilagajanja oziroma vključevanje migrantov v lokalno okolje
Projekt naslavlja kot ciljno skupino migrante – odrasle in otroke, ki se poskušajo učinkovito
družbeno vključiti v lokalno in širšo okolje. Pri družbeni vključenosti je bistveni element stik z družbo
in poznavanje okolja v katerem trenutno živijo, tako z gospodarskega, kulturnega in socialnega
vidika. Cilj projekta je bil razviti orodje, ki bo služilo migrantom kot pomoč pri vzpostavljanju tega
stika in spoznavanju okolja. S tem smo migrante opolnomočili z novim znanjem, ki ga potrebujejo
za dostojno življenje, jim omogočili priložnosti za vzpostavitev stika z družbo in možnost, da
nadgrajujejo znanje slovenščine. Posredni cilj projekta je bil opolnomočiti DRPDNM z novo
aktivnostjo, ki bo namenjena njihovim uporabnikom – ranljivim skupi., ki se soočajo z družbeno
izključenost (npr. romi) ter usposobiti sodelavce za delo z novim orodjem.
• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta
Aktivnosti projekta so bile:
1. Spoznavanje ciljne skupine: Predstavitev ciljnih skupin študentom s strani strokovnega
sodelavca. Razdelitev ciljne skupine na dve skupini: odrasli in otroci. Spoznavanje ciljnih skupin

preko izvedb fokusnih skupin. Definiranje področij, ki so vključena v orodja, ki služita migrantom
(odraslim in otrokom) kot pomoč pri vzpostavljanju stika z lokalnimi prebivalci in spoznavanju
lokalnega okolja
2. Spoznavanje dobrih praks: Pregled dobrih praks in orodij s področja družbene vključenosti
migrantov v lokalno okolje.
3. Oblikovanja orodja: Izbor končne oblike orodja za odrasle in otroke. Oblikovanje orodja glede na
definirana področja. Orodje je oblikovano v obliki interaktivnega zemljevida Novega mesta - z
zanimivimi dejstvi, informacijami, napotki in nalogami, ki spodbujajo migrante k vzpostavljanju stika
z lokalnimi prebivalci in spoznavanju lokalnega okolja. Oblikovana sta dva orodja - eno za odrasle in
eno za otroke.
4. Izbor in oblikovanje vsebine: Iskanje vsebine po svetovnem spletu, knjižnicah. Pregled in izbor
končne vsebine, ki je del orodij. Oblikovanje vsebine v primerne oblike - naloge, vprašanja, uganke.
Izdelava posnetkov Novega mesta in znamenitosti le tega. Obdelava posnetkov za uporabo na
svetovnem spletu in v okviru e-orodja. Prevod vsebine v albanski, angleški in bosanski-srbski jezik.
5. Vzpostavitev orodja: Vzpostavitev orodja v e-obliki. Vzpostavitev spletne platforme oziroma
projektne spletne strani, kjer je omogočen dostop do e-orodij. Konfiguracija e-orodij. Nalaganje
vsebin v e-orodij.
6. Priprava navodil za uporabo orodja in izvedbo aktivnosti: Priprava opisa e-orodij. Priprava navodil
za uporabo e-orodij. Priprava aktivnosti v obliki izleta po Novem mestu, ki vključuje uporabo eorodij. Izdelava brošur v angleškem in slovenskem jeziku ter promocijskih plakatov.
7. Usposabljanje: Priprava usposabljanja za sodelavce DRPDNM za uporabo e-orodja in izvedbo
aktivnosti. Izvedba usposabljanja.
8. Izvedba aktivnosti: Priprava in izvedba aktivnosti z uporabo e-orodij.
9. Promocija in diseminacija projektnih aktivnosti: Potekalo je skozi celotno izvedbo projekta.
Uporabili smo različne medijske kanale in socialna omrežja (npr. Facebook, Instagram, E-novice
FOŠ, spletna stran FOŠ).
• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti
S projektom smo dosegli naslednje rezultate:
- izdelali smo zbirko informacij glede na področja, ki jih migranti ocenjujejo kot nujno potrebna za
učinkovito družbeno vključevanje v lokalno okolje;
- izdelali smo pregled dobrih praks in orodij s področja družbene vključenosti migrantov v lokalno
okolje;
- vzpostavili smo e-orodje za migrante - odrasle. Oblikovano je v obliki interaktivnega zemljevida
Novega mesta - z zanimivimi dejstvi, informacijami, napotki. Orodje je v e-obliki, dosegljivo na
svetovnem spletu in brezplačno za uporabnike.
- vzpostavili smo e-orodje za migrante - otroke. Oblikovano v obliki igre 'lov za zakladom' - z
zanimivimi dejstvi, informacijami, napotki in nalogami, ki spodbujajo migrante k vzpostavljanju
stika z lokalnimi prebivalci in spoznavanju lokalnega okolja.
- pripravili smo aktivnosti, ki sta vključevali uporabo e-orodji, eno za odrasle in eno za otroke.
- izdelali smo navodila za uporabo e-orodja in pripravili ter izvedli usposabljanje za sodelavce
DRPDNM za uporabo le tega.
- vzpostavili smo novo projektno spletno stran.
- izvedli smo aktivnost z uporabo e-orodja.
Rezultati projekta že in še bodo koristili (širšemu) lokalnemu in regionalnemu okolju na naslednje
načine:
− omogočajo nove načine učinkovitega družbenega vključevanja migrantov v lokalno okolje;
− omogočajo nove načine učinkovitega družbenega vključevanja tudi za druge ranljive ciljne
skupine, ki se soočajo z družbenim izključevanjem (npr. romi);
− zagotavljajo večjo informiranost lokalne skupnosti o delovanju DRPDNM in vključevanju
migrantov v lokalno okolje, saj sta oba orodja na voljo brezplačno preko svetovnega spleta;
− omogočajo širjenje vrednot strpnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva;
− omogočajo večji stik lokalne skupnosti z migranti, saj so naloge v okviru e-orodja zastavljene
tako, da spodbujajo migrante k vzpostavljanju stikov;
− omogočili povečanje zanimanje za migrantsko politiko;
− omogočili povečanje razumevanja in strpnosti širše lokalne skupnosti glede položajev migrantov
v naši družbi;
− pripomogli k pozitivni in uspešni družbeni vključenosti migrantov v lokalno okolje, saj je projekt
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−

promoviran v lokalni skupnosti in je širša skupnost seznanjena z delom društva in željo
migrantov po vključitvi in širitvi njihovega socialnega omrežja;
pripomogli k povečanjem zanimanja za DRPDNM ter posledično širjenje vrednot strpnosti,
medkulturnega dialoga, prostovoljstva in aktivnega državljanstva, ki je glavno poslanstvo
društva.

Ocenjujemo, da bodo rezultati na dolgi rok zelo pozitivno vplivali na razvoj prostovoljstva v širši
lokalni skupnosti ter na izboljšanje kakovosti življenja migrantov in posledično tudi njihovih družin. S
tem smo vzpostavili primer dobre prakse, širili pomen strpnosti, sprejemanja, prostovoljstva ter
pomembno prispevali k zagotavljanju enakih možnosti prikrajšanih skupin.

4. Priloge:
•

Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.).
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