
KJE SI BO MOC
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REFUGEESIN?
Spletna stran RefugeesIN: http://refugeesinproject.eu
Facebook RefugeesIN: 
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN

VAS ZANIMA?
STOPITE V STIK Z NAMI. 

POSREDOVALI VAM 
BOMO IZCRPNEJŠE 

INFORMACIJE!
Več: http://www.utzo.si/projekti/refugeesin
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Ta projekt je deležen podpore Evropske komisije. Publikacija 
je izraz zgolj avtorjevih pogledov. Komisija tako ne prevzema 
odgovornosti za uporabo ali zlorabo v besedilu navedenih 
informacij.

PARTNERJI:

KAKO SE LAHKO 
VKLJUCITE? 
Oblikovali smo seznam zunanjih izvedencev (SZI), kjer je 
moč najti imena predstavnikov pribežniških skupnosti, 
izobraževanja odraslih in osebja organizacij civilne 
družbe (NVO-jev) ter izvedencev za film, katerih mnenje 
bomo upoštevali pri pripravi posameznih izdelkov. 

KAKO SE BO 
PROJEKT ODVIJAL?
JANUAR – JUNIJ 2017: BROŠURA  
Resnične uspešne zgodbe vključevanja nekdanjih 
pribežnikov in migrantov v družbo.
JANUAR 2017 – FEBRUAR 2018: KATALOG FILMOV 
Pregled igranih in kratkih dokumentarnih filmov. 
JUNUAR 2017 – FEBRUAR 2018: TEČAJ 
Snemanje kratkih dokumentarnih filmov.
JANUAR – JUNIJ 2018: VODNIK 
Priporočila za dobro rabo zavoja pripomočkov za 
ustvarjanje filmov. 
MAREC – APRIL 2018: Promocijski SEMINAR
JULIJ 2018: Izdaja končnega zavoja 
PRIPOMOČKOV
OKTOBER – NOVEMBER 2018: Konference in 
filmski festivali.

FILM ZA DRUŽBENO 
VKLJUCENOST PRIBEŽNIKOV
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http://refugeesinproject.eu
https://www.vhs-hamburg.de/
http://www.iadt.ie/
www.aidlearn.com
www.utzo.si
www.cstudifoligno.it
www.gcr.gr


KAJ JE  
REFUGEESIN?
RefugeesIN - film za družbeno 
vključenost pribežnikov je evropski 
projekt, ki ga skupaj s koordinirajočo 
organizacijo AidLearn s Portugalske 
razvijajo partnerske organizacije iz 
Nemčije, Italije, Slovenije, Irske in Grčije. 

Zdaj, ko doživljamo humanitarno 
nesrečo zgodovinskih razsežnosti, 
zdaj, ko se posamezniki spoprijemajo 
z zahtevnim in bolečim procesom 
prilagajanja evropskim družbam, zdaj 
smo prepričani, da bi film lahko in bi film 
moral pogosteje posredovati uspešne 
zgodbe družbenega vključevanja 
pribežnikov v njihovo novo krušno 
domovino. 

Pa je temu res tako? Je negative 
družbene stereotipe in prepričanja glede 
pribežnikov že nadomestila družbena 
vključenost, takšna, ki bi bolje ustrezala 
razvoju večkulturnih družb? So dosežki 
dobro vključenih nekdanjih pribežnikov 
v evropske družbe, kjer ti danes živijo, 
dovolj vidno predstavljeni? Je dovolj 
dobro predstavljen vzor, ki ga vključeni 
stari pribežniki ponujajo novim? 

ZA KOGA?
Projekt, projektni rezultati in izdelki so 
namenjeni predvsem izobraževalcem 
odraslih pribežnikov, organizacijam 
izobraževanja odraslih, nevladnim 
organizacijam in njihovemu osebju, 
izvedencem na področju izobraževanja 
odraslih in andragogike ter izvedencem 
s področja družbenega vključevanja ter 
izvedencem za evropski film. S projektom 
želimo okrepiti zavest o trdnih, tesno 
povezanih in vključujočih družbah, 
o pomenu tistih filmov, ki krepijo 
reprezentacije o družbeni vključenosti in o 
tem, kako ravnati s skupnostjo pribežnikov. 

KAKO TO 
POCNEMO?
RefugeesIN ali Begunski časi ponuja 
profesionalnemu osebju, ki dela s 
pribežniki zavoj pripomočkov, ki temeljijo 
na filmih, ki jih bo moč uporabljati pri 
različnih dejavnostih. Zavoj pripomočkov 
je namenjen spodbujajnju medkulturnega 
dialoga, spoprijemanju z diskriminacijo 
pribežnikov in je v podporo njihovemu 
vključevanju v družbo. 

Film je moč uporabiti kot pripomoček za 
premoščanje družbenih stereotipov ter 
predstavitev resničnih in navdušujočih 
življenjskih zgodb dobro vključenih 
nekdanjih pribežnikov in migrantov, 
katerih zgodbe ponujajo zgled novim 
pribežnikom na poti vključevanja v 
družbo.

V projektu RefugeesIN ali Begunski časi 
bomo pripravili brošuro, filmski katalog, 
tečaj in vodnik za izobraževalce. Izvedli 
bomo eksperimentalni tečaj, v katerem 
bodo pribežniki in drugi udeleženci 
skupaj posneli kratke dokumentarne 
filme o resničnih življenjskih zgodbah 
vključevanja pribežnikov in migrantov v 
družbo. 
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