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Župnijska Karitas Pivka
ZAHVALA VSEM, KI NAM POMAGATE PRI NAŠEM DELU
Iztekajoče leto je bilo za sodelavce Župnijske Karitas Pivka delavno
in naporno. A tudi s pomočjo dobrih ljudi in organizacij smo leto
zaključili uspešno. Stečaj podjetja Javor in številne stiske ljudi, ki so
ostali brez dela, so dodobra zarezali v življenje v našem kraju. Tako se
je pred našimi vrati znašlo večje število naših sokrajanov, ki smo jim
po svojih močeh poskušali pomagati. V zadnjem mesecu preteklega
leta smo razdelili precejšnje število pripravljenih paketov in tako
skoraj izpraznili naše skladišče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
Občini Pivka, ki nam pomaga pri našem delovanju. Prav tako iskrena
hvala tudi vsem posameznikom, dobrotnikom, ki nam s svojimi
prispevki omogočate, da lahko pomagamo pomoči potrebnim. Pred
prazniki smo po terenu obiskali starejše in jih razveselili s skromnim
darilcem in prijazno besedo. Tega slednjega so bili vsekakor najbolj

veseli. Ob prazniku svetega Štefana, 26. decembra, smo se s starejšimi
zbrali ob jaslicah v župnijski cerkvi v Pivki. Veselo prepevanje
božičnih pesmi smo po sveti maši nadaljevali v toplem župnišču.
Tam smo se pogreli ob čaju in pecivu, ki so ga pripravile prostovoljke.
Podrobnejše poročilo in statistko o našem delu bomo objavili v
naslednji številki Pivškega lista. Ob tej priložnosti pa še enkrat
ISKRENA HVALA VSEM, KI NAM NA KAKRŠENKOLI NAČIN
POMAGATE pri našem delu.
Župnijska Karitas Pivka

VSI SMO MIGRANTI
Posvet o integraciji in zaposlovanju imigrantov v
Primorsko-notranjski regiji

Komidar. Gre za občino v naši regiji, kjer 10 % prebivalstva predstavlja
tuja delovna sila. »Nad razmerami, v katerih živijo ti delavci, ter
nehumanim odnosom delodajalcev oziroma agencij za posredovanje
delovne sile smo zgroženi,« pravi Komidar. »Občina zbira podatke
o razmerah in kršitvah na terenu, jih posreduje pristojnim službam,
drugih vzvodov in pristojnosti pa nima,« je še poudaril.
Tina Bazjako, vodja OE Ljudska univerza, Zavod Znanje Postojna,
je udeležence seznanila z aktivnostmi, ki jih univerza omogoča
imigrantom. To so v glavnem brezplačni tečaji slovenskega jezika in
kulture (trenutno se izvajata dve skupini) ter

Na posvetu, ki ga je povezovala Sergeja Širca, so glavna vprašanja
povezana z imigrantsko problematiko izpostavili predstavniki
nekaterih institucij v regiji, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s
tem področjem. Ta bodo nato naslovili na ustrezne državne ustanove
ter skušali pridobiti odgovore nanje.
Postojnski center za socialno delo se pri svojem delu z imigranti
srečuje predvsem z dvema izzivoma. Prvi je, kako v družbo bolje
integrirati ženske, saj te praviloma ostajajo doma, skrbijo za družino
in ob neznanju jezika ter običajno skromni izobrazbi nimajo pravih
možnosti za integracijo. »Učenje jezika, kakovostno preživljanje
prostega časa, navezovanje stikov v skupnosti so programi, ki jih
s strani države zelo pogrešamo,« je poudarila direktorica CSD
Postojna Patricija Može. Druga skupina so mladoletniki, ki brez
spremstva skrbnikov potujejo z vojnih žarišč in na poti v Evropo
pristanejo v Centru za tujce v Velikem Otoku. Njihove zgodbe so
zelo krute, center za socialno delo pa kot njihov skrbnik nima veliko
možnosti, da bi mladoletni v času, ko čakajo na dovoljenja, živeli bolj
normalno, saj je center zaprta institucija.
Kristina Zadel Škrabolje iz Centra za socialno delo Ilirska Bistrica je
opozorila na potrebo po zaostritvi zakonodaje, ki velja za delodajalce,
ki zaposlujejo tujce. Ti pogosto živijo pod robom vsake dostojnosti,
kar je s konkretnimi primeri podkrepil tudi župan Loške doline Janez

Udeleženci pa so spoznali tudi primer uspešne integracije imigrantov
v Sloveniji, ki ga pod okriljem Zavoda Global predstavlja restavracija
Skuhna v Ljubljani. Ta je združila bogato kulinarično znanje
migrantov iz Afrike, Azije in Južne Amerike. Korak za korakom
postajajo socialno podjetje, odlikujejo jih strokovne kulinarične
storitve, pretkane z vrednotami, kot so spoštljivi medsebojni
odnosi, strpnost, soodgovornost, družbeno odgovorno delovanje,
ozaveščenost in timsko delo. Max Zimani, programski vodja Zavoda
Global, je po predstavitvi udeležence povabil tudi na pokušino
njihovih dobrot.
Dogodek je spremljala fotografska razstava portretov navdihujočih
migrantskih zgodb.
Posvet je potekal v okviru projekta Vsi smo migranti, ki prispeva
k ozaveščenosti splošne javnosti o pozitivnih učinkih vključevanja
migrantk in migrantov v slovensko družbo.

RRA Zelnik kras in
Informacijska točka Europe Direct Primorsko-notranjske regije

Projekt Vsi smo imigranti poteka pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve,
izvaja ga Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v partnerstvu z Medkulturnim
inštitutom za vključujoče izobraževanje, raziskovanje in sodelovanje, ter
v sodelovanju z Avanta Largo, Zavodom za družbeno komuniciranje.
Sofinanciran je iz Evropske unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Migracijski tokovi tudi pozitivno spreminjajo družbo in vplivajo
na marsikatero pomembno dejavnost. Tako na primer papirja ne
bi bilo brez migracij narodov skozi zgodovino, je bilo slišati na
posvetu o integraciji in zaposlovanju imigrantov v Primorskonotranjski regiji, ki sta ga v četrtek, 17. decembra, v Knjižnici
Bena Zupančiča Postojna organizirala RRA Zeleni kras in
Informacijska točka Europe Direct Primorsko-notranjske regije.

študijski krožek, ki omogoča druženje in medsebojno spoznavanje
priseljencev. Omenila je tudi Središče za samostojno učenje, ki
priseljencem nudi brezplačno obliko individualne pomoči učenja
jezika.
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