Projekt Film za vse je skozi vrsto specializiranih delavnic
in usposabljanj invalidom ponudili znanja in spretnosti
za aktivno udejstvovanje v kulturno umetniški
dejavnosti, povezani s filmom. Obravnavali smo tudi
možnosti za izboljšanje dostopnosti filmskih vsebin
vsem gledalcem, ne glede na njihove posebne potrebe.
Vsa usposabljanja v sklopu projekta so bila za
udeležence brezplačna. Poskrbeli smo tudi za
spremljevalne dejavnosti, kot so na primer
prevozi invalidov in tolmačenje v slovenski
znakovni jezik za gluhe udeležence.

Rotary klub Nova Gorica je v preteklih letih
uspešno izpeljal dva odmevna projekta, namenjena
usposabljanjem invalidov za izboljšanje njihove
zaposljivosti na kulturnem področju. Projekt
Oder za vse, ki je bil namenjen usposabljanjem na
področju gledališke dejavnosti, je leta 2010 prejel
prestižno mednarodno nagrado »Rotary Social
Awad«. Projekt Knjiga za vse je bil usmerjen v
literaturo in se je zaključil z vzpostavitvijo spletne
knjižnice na portalu www.knjigazavse.si.
Vabljeni k branju – in pisanju!

Več o poteku projekta
si lahko preberete na www.filmzavse.si.

V projekt smo vključevali invalide ne glede
na obliko in stopnjo invalidnosti in jih
spodbujali k medsebojnemu sodelovanju
in iskanju rešitev, ki ponujajo celovit
odgovor na težave vseh invalidnih skupin.
Udeleženci delavnic so pridobljeno znanje
preiskusili tudi v praksi, saj je tekom projekta
nastalo nekaj kratkih filmov. Izdelki so objavljeni
na spletni srani projekta, gledalcem pa smo
jih predstavili tudi na nekaj projekcijah.

Projekt Film za vse delno financira
Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada, iz Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti«, prednostne
usmeritve:
»Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih
skupin na področju kulture in podpora
njihovi socialni vključenosti«.

»Glavni cilj projekta je izboljšati
možnosti invalidov za zaposlitev
v kulturnih dejavnostih.«

Tekom projekta Film za vse smo izpeljali tristo šolskih
ur usposabljanj v sedmih vsebinskih sklopih. Delavnice
so potekale v Novi Gorici in Ljubljani, pri učenju pa
smo poleg teoretskih osnov omogočali in spodbujali
sprotno praktično preiskušanje novo osvojenih znanj.
Usposabljanj se je udeležilo skoraj petdeset
tečajnikov, med njimi več kot trideset invalidov,
članov enajstih invalidskih organizacij. Pomen
projekta je tudi v tem, da je pokazal na možnosti
učinkovitega medsebojnega sodelovanja različnih
invalidov, ne glede na obliko in stopnjo invalidnosti.

Z udeleženci usposabljanj smo v različnih krajih
izpeljali tri celodnevne terenske delavnice. Terensko
delo je potekalo kot čisto pravi filmski set; tečajniki
so se razdelili v filmske ekipe in se preiskusili pri
opravljanju različnih nalog, za katere so se usposabljali.
Tekom projekta je nastalo preko dvajstet scenarijev
za kratke igrane in dokumentarne filme, posnetega je
bilo slikovnega in zvočnega gradiva za pet reportaž
in osem igranih filmskih prizorov. Vzpostavljen je
spletni portal, ki bo tudi po izteku projeka na voljo
za objavo video izdelkov in njihovo distribucijo.

Vsaka delavnica je zame velik izziv, saj gre vedno
za dialog - v enaki meri kot znanje posredujem,
tudi sprejemam mnenja, izkušnje ustvarjalne ideje.
Zato sem na vsaki delavnici ogromno pridobila kot mentorica, kot ustvarjalka in kot oseba.
Klavdija, predavateljica

Kot slikarju z usti mi je projekt »Film za vse« odstrl
nov medij, ki mi bo v pomoč pri mojem delu. Filmske
tehnike, ki so bile do sedaj rezervirane predvsem
za neinvalidne ljudi, smo imeli priliko spoznati
tudi invalidi in si ob tem razširili obzorje.
Benjamin, udeleženec usposabljanja

