
 
 
 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST – za takojšnjo objavo 

NASLOV: FAIR - za lažje vključevanje v okolje 

TREBNJE, 19. september 2019 – Mednarodni projekt FAIR (Fighting Against 

Inmates' Radicalisation), v katerem sodeluje Center za izobraževanje in 

kulturo Trebnje, obravnava problem islamske radikalizacije s posebnim 

poudarkom na zaporniškem sistemu. V Sloveniji se s problematiko verskega 

ekstremizma še ne soočamo, zato so aktivnosti prilagodili. 

Slovenska partnerja v dvoletnem projektu, v katerem sicer sodeluje deset partnerjev 

iz devetih držav, sta se osredotočila na osveščanje širše javnosti o pojavu, pri 

obsojencih pa so se usmerili na usposabljanja o nenasilni komunikaciji, sprejemanju 

drugačnosti ter veščinah iskanja zaposlitve. V Zavodu za prestajanje kazni zapora 

Dob so izvedli usposabljanje, ki se ga je udeležilo osem oseb, ki se bodo po zaporni 

kazni 5 let ali več kmalu vrnili na prostost. »Ena izmed temeljnih skupnih značilnosti 

večine obsojenih oseb je pomanjkanje socialnih veščin in nizka samopodoba. 

Posledice dolgotrajne izoliranosti in pasivnosti se na različne načine kažejo tudi pri 

osebnostnih spremembah. V prvem delu programa smo jih želeli naučiti osnovnih 

veščin uspešne, nenasilne komunikacije in dobrih medosebnih odnosov ter 

preprečevanja in reševanja konfliktov.  Želeli smo jim pokazati, kako karakteristike 

osebnosti soustvarjajo njihov položaj, in jim pomagati ozavestiti človekove osnovne 

potrebe ter načine za njihovo zadovoljevanje.  Drugi del delavnice pa je bil namenjen 

njihovi aktivaciji pri prepoznavanju svojih prednosti in pridobljenih kompetenc za 

iskanje možnosti na trgu dela v okviru standardnih oblik zaposlovanja po izpustu,« je 

pojasnila koordinatorka projekta Sabina Tori Selan iz CIK Trebnje. 

Dvoletni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz programa Justice, se je začel 9. 

oktobra 2017 in se v teh dneh zaključuje. Temelji na zbiranju najboljših evropskih 

praks v zvezi z ukrepi za preprečevanje islamske radikalizacije v zaporih in poročilu o 

kazalnikih tveganja za odkrivanje radikaliziranih zapornikov in zapornikov, ki so 

dovzetni za radikalizacija. Pri tem so pripravili tudi posebne programe za 170 

mentorjev v zaporih v devetih državah, da lahko radikalizacijo uspešno prepoznajo in 

preprečijo. Pomemben prispevek k hitremu prepoznavanju in učinkovitemu 

preprečevanju pa je tudi spletna posvetovalnica, ki v vseh partnerskih jezikih 

omogoča pojasnila in usmeritve za novo usposobljene mentorje v zaporih. 



 

 



 
 
 
 

 

 



 

 



 
 
 
 

 

 


