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VKLJUČEVANJE BEGUNCEV 
V DRUŽBO IN NA TRG DELA 
SKOZI DRUŽBENO INOVACIJO

www.interreg-central.eu/siforref

ODKRIJTE VEČ O

SIforREF
Slovenija
�� Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti
�� Ljubljana: Kulturno društvo Gmajna
�� Ljubljana: Zagovornik načela enakosti 

Glavni cilj projekta SIforREF je bistveno izboljšati 
obstoječe politike integracije beguncev na 
regionalni in lokalni ravni. Prizadevamo si, da 
družbeno inovativni in vključujoči ukrepi postanejo 
prevladujoči. Pri tem ne gre le za izmenjavo 
dobrih praks, temveč je naša naloga, da skupaj 
oblikujemo in implementiramo metodologije ter 
opredelimo družbeno inovativne pogoje, ki morajo 
biti izpolnjeni. Glavni rezultati projekta bodo orodja 
za ocenjevanje in oblikovanje družbeno inovativnih 
praks in pilotnih programov, katerih rezultat bo 
vključujoča politika integracije beguncev. 
 

Projekt financira program Interreg Srednja Evropa, 
ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih v 
srednji Evropi. 

Program, ki razpolaga s 246 milijoni evrov sredstev 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj podpira 
institucijek sodelovanju izven svojih meja za 
izboljšanje mest in regij v Avstriji, na Hrvaškem, 
Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, na 
Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji.

Kdo nas financira
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4 
DRŽAVE

1.79 
MILIJONOV EVROV 

IZ ESRR 

10 
PROJEKTNIH 
PARTNERJEV

2.21 
MILIJONOV EVROV 

PRORAČUNA ZA 
PROJEKT

4 
REGIJE

Namen projekta SlforREF je 
raziskovanje, analiziranje in testiranje 
rešitev, ki podpirajo vključevanje 
beguncev v družbo in na trg dela po 
njihovem prihodu v eno izmed štirih 
srednjeevropskih držav.

KAJ POČNEMO

KDO SMO
Partnerji iz šestih evropskih mest in štirih 
srednjeevropskih regij smo združili moči, da bi 
preučili, primerjali in ocenili inovativne ukrepe, ki 
imajo potencial, da izboljšajo vključevanje beguncev 
v družbo in na trg dela.  

Italija
�� Benetke: Univerza Ca’Foscari v Benetkah
�� Bologna: Javno podjetje za osebne storitve
�� Parma: Občina Parma

Avstrija
�� Dunaj: Univerza na Dunaju
�� Dunaj: Caritas Dunaj

Nemčija
�� Berlin: Tehnična univerza v Berlinu
�� Berlin: Iniciativa za samozaposlovanje priseljenk
�� Berlin: Komisar berlinskega senata za integracijo 

in migracije


