
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 
2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Vzpostavljanje lokalne integracijske platforme: migrantska 
perspektiva 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo  
 

3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
 

 
2. V sodelovanju z:  
 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
 
Kulturno društvo Gmajna 

 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Integracija ne more uspeti, če ni dvosmeren in vzajemen proces. Pri svojem delu z begunci in 
prosilci za azil v partnerski organizaciji opažajo, da ta princip često obstaja le na deklarativni ravni in 
se ne prevaja v prakso. Do takšnega odstopanja od deklariranega načela, ki naj bi vodilo 
oblikovanje integracijskih politiki in ukrepov, prihaja še posebej po začetku t.i. begunske krize. 
Zaradi razširjenega podpihovanja strahu, sumničavosti in celo sovraštva do beguncev in migrantov 
v delu javnosti se je preudarno oblikovanje integracijskih politik v povezavi z realistično strategijo 
migracij umaknilo v ozadje.  
Problem neupoštevanja integracije kot dvosmernega procesa tako identificiramo na treh ravneh:  
1. Prosilci za azil in begunci se soočajo s predsodki in zavračanjem, kar še povečuje njihovo 
izključenost iz družbe. 2. V ozračju sumničavosti se pri ravnanju z begunci in prosilci za azil često 
pozablja, da so uporabniki socialnih storitev največji eksperti in morajo biti nujno vključeni v 
snovanje integracijskih politik in instrumentov.  
3. Pretežno razumevanje integracije kot procesa od zgoraj navzdol zanemarja perspektivo 
migrantov, katere upoštevanje je ključno, če želimo definirati uspešno integracijsko strategijo. 
Uspešna integracijska strategija zahteva sodelovanje pristojnih institucij, nevladnih organizacij in 
samih migrantov, pri čemer je izražena in upoštevana perspektiva slednjih ključna v povezovanju 
ostalih akterjev. Izkušnje v delu z begunci in prosilci za azil kažejo, da bi bilo za dobro strategijo 
integracije nujno oblikovanje lokalne integracijske platforme. Ta se mora vzpostavljati na osnovi 
upoštevanja kritičnih povratnih informacij samih uporabnikov integracijskih storitev. Delo s prosilci 
za azil in begunci v okviru vzpostavljanja takšne platforme prispeva k artikulaciji uporabnikov 
storitev, povezovanju raznih deležnikov na lokalni ravni, zmanjševanju predsodkov in socialne 
distance in oblikovanju učinkovite integracijske strategije.  
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 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
V okviru projekta smo z različnimi aktivnostmi in dogodki vzpodbujali interakcijo med begunci, 
prosilci za azil in migranti ter lokalno skupnostjo, različnimi deležniki na področju integracije in 
študentsko ter univerzitetno skupnostjo. Tako smo vzpodbujali gibanje prosilcev za azil izven 
običajnih tirnic v bližini azilnih domov, opolnomočenje v smislu deljenja lastnih izkušenj beguncev, 
prosilcev za azil in migrantov, artikulacije lastnega položaja in vključevanje v procese sprejemanja 
odločitev o nadaljnjih korakih projekta. Druženje in izmenjava informacij z različnimi deležniki 
(migranti, begunci, prosilci za azil, NVO, grass roots iniciative, predstavniki MOL itd.) nam je 
omogočilo vpogled v različne vidike integracije, različne perspektive deležnikov, pri čemer so te 
aktivnosti prispevale k vzpostavljanju mreže, znotraj katere se lahko skozi sodelovanje in 
komunikacijo artikulira lokalna integracijska platforma. Pri tem smo identificirali potrebo po 
spremembi azilne in integracijske politike. Pri čemer izpostavljamo dva konkretna predloga, ki sta 
nastala v času projektnih aktivnosti: skrajšanje časa za pridobitev delovnega dovoljenja za posilce 
za azil in decentralizacija modela nastanitve in integracije oziroma uveljavitev modela, ki bi slonel 
na solidarnostnem potencialu lokalne skupnosti.  
 
Konkretno smo izvedli naslednje aktivnosti: 
 
- izvedba delavnic za iskanje zaposlitve in pravno svetovanje na Slovenski filantropiji ter umetniške 
delavnice (psiho-socialna pomoč z umetnostjo). Tako smo širili svoj krog poznanstev in v platformo 
vključevali vse več prosilcev za azil, beguncev in migrantov; 

- vodenje športnih aktivnosti v OŠ Livada. Športne aktivnosti so bile namenjene širjenju kroga 

znancev, ki jih vključujemo v našo platformo, neformalnim pogovorom o azilnih postopkih in 

integraciji ter vzpostavitev aktivnosti, ki so prosilcem omogočile premikanje izven ustaljenih poti v 

bližini azilnega doma (prevoz) in razbijanje vsakodnevne rutine. 

- izvedbe javnih dogodkov (predstavitev poročila o protipravnih kolektivnih izgonih v atriju ZRC 

SAZU, okrogla miza na temo integracije na FDV, športne aktivnosti in snemanje na Slovenski 

filantropiji, mednarodni dogodek o alternativah centraliziranim oblikam integracije migrantov na 

FDV). Namen vseh dogodkov je bil vključiti migrantsko perspektivo v diskusije o integraciji, 



 

 

 

mreženje različnih deležnikov na področju integracije z namenom izmenjave izkušenj, dobrih praks 

in identificiranja ter analize problemov in rešitev.  

- Udeležba na čezmejnem taboru pri Nantesu v Franciji. Tabor s približno šesto udeleženci  je bil 

priložnost seznaniti se s problemi in inovativnimi praksami v različnih evropskih okoljih in o socialnih 

in političnih težavah, s katerimi se soočajo v izvornih državah migracij (severna in podsaharska 

Afrika, Bližnji vzhod).  

 
 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Rezultat projekta je vzpostavitev lokalne integracijske platforme (Lip-a), katere namen ni le 
zagovorništvo, temveč opolnomočenje prosilcev za azil, beguncev in migrantov, da kot glavni akterji 
postanejo nosilci družbenih sprememb, delijo svoje poglede in pripomorejo k oblikovanju predlogov 
za izboljšanje azilne in integracijske politike. Z organizacijo dogodkov, katerih glavna tema je bila 
integracija, smo prosilcem za azil in beguncem dali priložnost, da delijo svojo migrantsko izkušnjo. 
Prav tako so študenti in drugi udeleženci iz lokalne skupnosti prisluhnili tem zgodbam in informacije 
dobili iz prve roke, imeli priložnost postavljati vprašanja in se povezati z govorci. Zaključku vsakega 
dogodka je sledila odprta diskusija in nato neformalni pogovori, ki so omogočili razbijanje 
predsodkov. Zanimanje za tovrstne dogodke je bilo precejšnje. V neformalnem pogovoru po enem 
od dogodkov smo dobili tudi povabilo k projektu, ki ga načrtuje Mestna občina Ljubljana. V sklopu 
projekta je nastala tudi raziskovalna naloga, ki bo služila kot temelj pozivov k premisleku obstoječe 
integracijske politike in vzpostavitvi novega modela, slonečega na upoštevanju migrantske 
perspektive, sodelovanju med različnimi deležniki na področju integracije in uporabi solidarnostnega 
potenciala lokalne skupnosti.  

 
 


