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Z množičnim prihodom migrantov v Slovenijo je UKOM začel 
izvajati aktivnosti za spodbujanje strpnosti 

Delavnice za mnenjske voditelje v lokalnem okolju (skupaj 9)

Priročnik dobrih praks »Aktivno za strpnost«

16 krajših informativnih radijskih oddaj 

13 izobraževalnih TV oddaj »Utrinek – zgodbe priseljencev«

na TV Slovenija



Spletna stran www.vlada.si/pomoc_beguncem, ki vključuje tudi poglavje 

»Za strpno družbo« (zbrana gradiva za samostojno rabo v šolah)

Festival strpnosti 

Z množičnim prihodom migrantov v Slovenijo je UKOM začel 
izvajati aktivnosti za spodbujanje strpnosti 

20 projekcij filma Strah po srednjih šolah 

http://www.vlada.si/pomoc_beguncem


Projekti NVO

2016 2017

Število sofinanciranih projektov 11 11

Aktivnosti Izvedenih več kot 270 dogodkov Načrtovanih 275 dogodkov

Aktivnosti potekajo v različnih krajih širom Slovenije

Pomemben dolgoročni in multiplikacijski dejavnik ozaveščanja 
mladih o strpnosti, medkulturnem dialogu in solidarnosti



Široka paleta dogodkov

• interaktivne delavnice o migracijah, begunstvu in 

človekovih pravicah, 

• živa knjižnica

• gledališča zatiranih, 

• izkustvena gledališka predstava, 

• pripovedovanje pravljic iz držav od koder prihaja največ 

beguncev, 

• izmenjava rokodelskih znanj med migranti in prebivalci, 



Široka paleta dogodkov

• fotografska razstava, 

• izvedba lokalnih akcij mladih z lokalno skupnostjo, 

• medkulturni dnevi v času poletnih počitnic, 

• kulinarična delavnica, 

• usposabljanje za pedagoge in za prostovoljce, 



Široka paleta dogodkov

• popis in igranje otroških iger iz različnih kulturnih okolij, 

• predstave forumskega gledališča. 

• izvedba  projektih dni na šolah,

• številni natečaji, 

• produkcija video filmčkov,



Odziv

• Zaradi izjemnega interesa šol in mladih so NVO izpeljale več aktivnosti, kot so prvotno 

načrtovale.

• Mladi in njihovi učitelji ter tudi starši so se odlično odzvali zlasti na 

dogodke, pri katerih so aktivno sodelovali tudi pripadniki različnih etničnih 

skupnosti, begunci, migranti in prosilci za azil.



Odziv

• Mnogi od njih namreč pred tem še nikoli niso bili v neposrednem stiku z beguncem oz. s 

prosilcem za azil, ravno ta stik pa je bil ključen za soočanje mladih s svojim 

nepoznavanjem, strahovi in predsodki.

• Po končanih aktivnostih so mnogi želeli z njimi klepetati, se rokovati, postali so FB 

prijatelji.



Odziv

• Udeleženci nekaterih dogodkov so sovražni govor občutili na lastni koži in bili pretreseni zaradi 

silovitosti izkušnje, zato so jih kasneje priporočali ostalim šolarjem in tudi staršem.

• Mnogi učitelji so izražali hvaležnost, nekateri so poročali, da so mladi še nekaj 

dni po izvedenih aktivnostih čutili potrebo po pogovoru o tej temi.



Humanitas
Skozi oči begunca

Slovenska fundacija za Unicef
Body COOLturen!

#PrisluhniSpoznajSpremeni
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