
 
Dňa 13. septembra sa v priestoroch 
"Porta Futuro - Centra služieb 
zamestnanosti, poradenstva a 
vzdelávania v Provincii Rím„ otvorili 
dvere k sociálnej integrácií, kde sa 
konala medzinárodná konferencia 
projektu ALMA-DC..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencia usporiadaná konzorciom 
projektu ALMA-DC v spolupráci s 
Provinciou Rím je poslednou aktivitou 
projektu, na ktorom sa podieľalo sedem 
organizácií z rôznych európskych krajín 
(Taliansko, Španielsko, Grécko, Česká 
republika, Slovensko, Nemecko, 
Rumunsko) a ktorý bol realizovaný za 
podpory 
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Európskej komisie Programu 
celoživotného vzdelávania.. 
 

 
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 80 
osôb: veľké množstvo učiteľov 
verejných škôl, pedagógov, školiteľov 
pracujúcich v neziskových 
organizáciách, ktorí riešia sociálne 
začleňovanie v Provincii Rím. 
 



Stretnutie zahájil Ludovico Camarda, 
prezident organizácie Staff Consult, 
ktorý moderoval ďalšie vstupy a 
následnú diskusiu všetkých ostatných 
účastníkov. Konferencia pokračovala 
prejavmi zástupcov Provincia Rím, X. 
obvodu mesta Rím, organizácií 
Interuniversity Consortium FOR.COM a 
Network of Migrant Schools (Sieť škôl 
pre migrantov). 
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Po prestávke sa publikum zúčastnilo 2 
paralelných workshopov. 

Prvý workshop viedol Stefano Galien, 
novinár Corriereimmigrazione. Mnoho 
sociálnych pracovníkov a pedagógov 
miestnych neziskových organizácií 
diskutovalo a hľadalo odpoveď na 
otázku: „Cesty vedúce k zlepšeniu 
zamestnanosti migrantov“. 
Druhý workshop, koordinovaný 
Francescom Lembo, lektorom z 
organizácie Cultural Association 
Affabulazion, bol zameraný na tému 
„Nástroje zlepšujúce efektivitu v 
multikultúrnych triedach“. Množstvo 
riaditeľov i učiteľov z verejných škôl 
zdieľalo svoje skúsenosti a príklady 
dobrej praxe a diskutovalo spoločne so 
zástupcami národných asociácií, ktoré 
reprezentovali partneri projektu. Na 
záver workshopu vystúpil Kliton, 
chlapec z Albánska, ktorý sa podelil o 
svoju skúsenosť s účasťou na 
vzdelávacom kurze, ktorý prebehol v 
rámci projektu ALMA-DC v priestoroch 
Porta Futuro. 
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Hosťujúci rečníci sa zúčastnili debaty 
ako zástupcovia najvýznamnejších 
organizácií, ktorí sa podieľajú na vývoji 
postupov pre sociálnu integráciu v 
Ríme: Andrea Fusco, vedúci tretieho 
odboru Provincie Rím; Filippo Lange, 
poradca X. obvodu mesta Rím, Amedeo 
Pistolese, učiteľ a prezident Laboratorio 
di progettazione; Alessio Pontillo, 
predstaviteľ Porta Futuro; Ghislaine 
Sacuto, z organizácie Network of 
Migrant Schools (Sieť škôl pre 
migrantov); Stefano Galien, žurnalista 
časopisu Corriereimmigra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Televízny kanál a rádiová stanica 
dokumentovali celú akciu. Rozhovor im 
poskytla koordinátorka projektu,  
 
Eugenia Papaioannou z Grécka a 
hosťujúci partner z Talianska, Ludovico 
Camarda. 

Tretia časť konferencie bola venovaná 
projektu ALMA-DC. 
Eugenia Papaioannou, koordinátor 
projektu ALMA-DC reprezentujúca 
organizáciu Epicentrum SA, 
prezentovala celý priebeh projektu, 
jeho ciele a výstupy. Spomenula takisto 
hlavné aspekty kvality projektu.   



Hana Danihelková zastupujúca 
organizáciu ATHENA (CZ) opísala 
účastníkom interaktívny kurz pre ženy 
migrantky, ktorý je dostupný na 
webových stánkach projektu www.alma-
dc.eu.  
 
Gianna Muratori z organizácie Staff 
Consult (IT) predstavila "Model kultúrnej 
rovnosti vo vzdelávaní dospelých - 
pedagogické postupy pre učiteľov / 
pedagógov žien migrantiek“. 
 
Georgeta Chirlesan za organizáciu GIE 
uzavrela konferenciu príhovorom o 
nadšení a odhodlaní všetkých 
projektových partnerov a subjektov 
zainteresovaných do kurzu, ktorý bol 
realizovaný v rámci trojročného 
projektového obdobia multilaterálneho 
projektu ALMA-DC. 
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