Spoznavali bomo kulturne in zgodovinske
znamenitosti Novega mesta, se odpravili na
pohod na Trško goro ter organizirali
ekskurzijo v Pleterje in Kostanjevico na Krki.

Brezplačno svetovanje








pomoč pri prijavi na izpit iz
slovenskega jezika in informacije v
zvezi z izvedbo izpita,
pomoč pri priznavanju in
vrednotenju izobraževanja,
pomoč in nasveti pri odločanju za
različne načine učenja slovenskega
jezika,
svetovanje glede nadaljnjega
izobraževanja,
pomoč pri urejanju statusnih
vprašanj …

V projektu bomo izvajali programe spodbujanja
medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav.
Projekt poteka od 1. januarja do 30. junija 2015.
Projekt financira EU iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje
državljanov tretjih držav in Ministrstvo za notranje zadeve RS.

UDELEŽENCEM
DELAVNICE SOCIALNIH VEŠČIN IN PODPORA
ZAKAJ Z NAMI
NA POT?

OKOLJA
SPOZNAVANJE LOKALNEGA
NE POZABITE...

Spoznavanje lokalnega okolja

Delavnice socialnih veščin
Izvedli bomo delavnice na temo medkulturnega
dialoga, komunikacije, podjetništva in
odpravljanja stereotipov.

Zaposlitveni kotiček
V zaposlitvenem kotičku vam bomo pomagali
napisati vlogo za zaposlitev, življenjepis ali pri
pripravi na zaposlitveni razgovor. Na razpolago
boste imeli računalnik, tiskalnik in dostop do
spleta. Seznanili vas bosmo z osnovami IKT in
možnostmi iskanja zaposlitve preko različnih
spletnih strani.

DNEVNI CENTER

PO POTI KULTUR
IZVAJANJE PROGRAMOV ZA SPODBUJANJE
MEDKULTURNEGA DIALOGA

Petek: od 8.00 do 13.00 in
Sreda: od 12.00 do 18.00.
V Dnevnem centru pripravljamo sproščena
srečanja, kjer se bomo družili, izmenjavali
informacije, izkušnje ter spoznavali aktualne
teme, ki se tičejo vsakdanjega življenja.
Vsak petek (ob 10.00) pa organiziramo še
zanimiva predavanja ali predstavitve.

INFORMACIJE IN PRIJAVE
Barbara Hudoklin
RIC Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
t: 07 393 45 55, m: 031 701 191
e: barbara.hudoklin@ric-nm.si
w: www.ric-nm.si

Januarjunij 2015

Po putu kultura

Naša literatura in kultura
Na srečanjih bomo spoznavali literaturo tujih in
nekaterih najbolj znanih slovenskih avtorjev.
Posvetili se bomo ljudskemu izročilu in
spoznavali različne stare ljudske igre (slovenske
in tuje). Naučili se bomo osnovne izraze v
različnih jezikih in izdelali zastave.

Klopi povezujejo
Obnovljali bomo klopi na javnem mestu, tako da
bodo predstavljale različne narode oziroma
države. Cilj aktivnosti je osveščanje javnosti o
etnični raznolikosti in strpnosti. Lepo vabljeni, da
sodelujete pri obnovi tudi vi.

Përgjatë rrugës së kulturave

Along the path of cultures

Umetnost ustvarja vezi
Izdelovali bomo tradicionalne izdelke posameznih
držav (npr. panjsko končnico, babuško, pisanice
itd.).
Obseg in termin
5 srečanj po 3 ure
Zainteresirani udeleženci bodo ustanovili študijski
krožek, v katerem bodo med seboj izmenjavali
svoja znanja.
Študijski krožek bo začel delovati v marcu 2015,
zato zbiramo prijave. Svoje izdelke in znanja boste
lahko predstavili drugim in se od njih naučili novih
tehnik. Udeleženci bodo pripravili tudi razstavo
svojih izdelkov.

Lungo la strada delle culture

Auf dem Weg der Kulturen

KULINARIKA POVEZUJE

NAŠA LITERATURA IN KULTURA

По дороге культуры

Шляхом культу

UMETNOST USTVARJA VEZI

По пути культур

Kulinarika povezuje
V kuharskih delavnicah boste udeleženci
pripravljali tradicionalne jedi svojih držav in se
predstavili s svojo kulinariko. Pripravili bomo
fotografsko razstavo z recepti jedi v različnih
jezikih.
Obseg in termin
2 srečanji po 2 uri in
5 delavnic po 5 ur
V maju in juniju bomo izvedli tudi dva pogovorna
medkulturna večera, in sicer s tujim kulturnikom
in veleposlanikom. Na medkulturnem večeru bo
pripravljena tudi degustacija tradicionalnih jedi iz
različnih držav.

