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Četrti projektni sestanek, Neapelj, Italija
14.–15. maj. Glavni namen sestanka: (a) potrditev 
sinteznega poročila ter razprava o priporočilih politik 
na lokalnem, nacionalnem in EU nivoju; (b) poročanje 
partnerjev o izvajanju aktivnosti v letu 2018; (c) pri-
prava predlogov glede e-platforme in študijskih gradiv. 
Člani projektne skupine so se udeležili tudi nacional-
nega seminarja RoMigSc (Italija) ter delovne večerje s 
partnerji projekta CiSoTRA – Civilna družba in socialno 
vključevanje mladoletnikov brez spremstva ob prehodu 
v odraslost – vloga učečih se skupnosti (CiSoTRA), več 
https://cisotra.eu/.
Peto projektno srečanje bo potekalo od 26. do 27. 
novembra v Skopju, Makedonija.

Diseminacijski dogodki v Neaplju 
V okviru konference MakeLearn (https://makelearn 
.mfdps.si/) je potekala sekcija o socialni vključenosti (16. 
maj). Na sekciji so sodelovali projektni partnerji iz Italije, 
Slovenije in Španije, ki so predstavljali svoje prispevke. 

Aktivnosti v letu 2018
Prostovoljske aktivnosti za vključevanje otrok mi-• 
grantov/Romov ter za spodbujanje aktivizacije mla-
dih. Prostovoljske aktivnosti je med marcem in julijem 
2018 v Sloveniji, Italiji, Španiji in Makedoniji izvajalo 50 
prostovoljcev (na šolah ali drugih organizacijah).
Usposabljanja za prostovoljce.•  139 udeležencev v 
Sloveniji, Makedoniji, Španiji in Italiji.
Usposabljanja za učitelje.•  185 udeležencev na dvo-
dnevnih usposabljanjih v Sloveniji, Makedoniji, Španiji 
in Italiji.
Nacionalni seminarji.•  212 udeležencev v Sloveniji, 
Makedoniji, Španiji in Italiji. V Turčiji bo seminar potekal 
22. septembra 2018.

Najava 2019 
Usposabljanje prostovoljcev.•  Januar/februar v Slove-
niji, Španiji, Makedoniji, Italiji.
Prostovoljne dejavnosti – Šolski projekti.•  Od febru-
arja do junija v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji.
Usposabljanje učiteljev.•  April/maj v Sloveniji, Španiji, 
Makedoniji, Italiji.
Nacionalni seminarji.•  April–junij v Sloveniji, Španiji, 
Makedoniji, Italiji in Turčiji.
Seminar za predstavnike nevladnih organizacij.•  Maj/
junij v Nemčiji in Turčiji.
Seminar za ravnatelje in učitelje šol.•  Maj/junij v Nem-
čiji in Turčiji.
Mednarodna konferenca.•  10. oktober v Sloveniji.

Vse dejavnosti so brezplačne. Podrobnosti preverite na 
https://romigsc.eu/



Erasmus+, KA3: Pobude za inovacijo politik – socialna vključenost preko  
izobraževanja, usposabljanja in mladih
Številka projekta: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
3-letni projekt: 31. december 2016–31. december 2019
Države projekta: Slovenija, Nemčija, Španija, Italija, Makedonija in Turčija

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni strinjanja z vsebino,  
ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli  
uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.
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