Filmklubben
– en vigtig brik i det lokale samfund
I Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF)
har vi et ønske om, at medlemmerne i filmklubberne i højere grad skal afspejle det omkringliggende
samfund, og derfor skal klubberne også kunne tiltrække medlemmer med anden etnisk baggrund
end dansk, fysisk og psykisk handicappede, socialt
udsatte børn osv.. Nogle klubber har allerede taget
initiativ til at involvere disse børn i filmklubregi og
har måske endda lyst til at prøve kræfter med nye
tiltag. Andre klubber har måske haft overvejelser i
samme retning, men er ikke nået videre med det.

ne kan opleve filmens magi i filmklubbens trygge
rammer.

앫 Inviter skoleklasser med handicappede børn i
filmklubben i følge med lærer/pædagog.

Kendskab til lokalområdet er vigtigt for at nå ud til
børnene og deres forældre, og det kan kræve en
særlig indsats fra klubbens side at give blinde og
døve børn, samt børn med særlige handicap en
god filmoplevelse på lige fod med andre børn.

앫 Tilbyd evt. gratis medlemskab til forældre og
børn med f.eks. autisme, ADHD, asperger m.m.,
så de selv kan vurdere om deres børn kan få
glæde af filmklubbens tilbud.

Det kan også være vanskeligt for tosprogede familier at sende deres børn til fritidsaktiviteter. Familiestrukturen, økonomien og ikke mindst den sproglige
barriere kan ofte vise sig at være en forhindring i at
få kendskab til filmklubben.

앫 Præsenter filmklubben for forældre og børn i
modtagerklasser og giv nye børn gratis medlemskab.
앫 Oversæt filmklubprogram til arabisk, somalisk
eller tyrkisk efter behov. Både DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og DaBUF yder økonomisk
støtte hertil.
앫 Uddel medlemskaber til skolernes SSP medarbejdere, der kan videreformidle dem til trængte
børn.

Denne folders formål er at tjene som inspiration og
opbakning til arbejdet med at udbrede kendskabet
til filmklubbernes vifte af muligheder og tilbud til
alle børn med særlige behov samt deres forældre.

Det er også muligt at kontakte andre foreninger i
lokalområdet og i fællesskab lave et spændende
arrangement for børn og unge. På DUFs hjemmeside findes en liste over alle 70 medlemsorganisationer og den lokale kommune kan oplyse om
andre lokale foreninger.
Æblet og Ormen / Nordisk Film

Ud af boksen
Rød som himlen / Øst For Paradis

Derudover vil vi gerne opfordre til vidensdeling, så I
ude i klubberne kan hente og selv bidrage med
inspiration til nye tiltag. Det er naturligvis vigtigt at
være opmærksom på, at ikke alle arrangementer
kan overføres fra en klub til en anden, da lokalsamfundet og børnenes behov er forskellige.
Det handler om at integrere børn i foreningsfællesskabet, så de gennem samværet med kammerater-

For at tilgodese nogle af disse børn er det nødvendigt at tænke ud af boksen. Her følger nogle
eksempler på, hvordan det kunne være muligt at
nytænke for at tilgodese alle børn:

I socialt belastede områder kunne følgende være
en mulighed:
앫 Foreningsmedlemskaber, der ikke er bundet til
bestemte børn, og hvor filmene vises, når børnene er i foreningen.
앫 SFO medlemskab, heller ikke bundet på
bestemte børn.

앫 Kontakt skoler/daginstitutioner for børn med særlige behov og undersøg, hvordan børnene kan få
en god filmoplevelse.

앫 Enkeltstående arrangementer i samarbejde
med lokale skoler eller andre med god kontakt
til forældre og børn i området.

앫 Kontakt syns/høre-konsulent for at få råd og vejledning i, hvordan døve og blinde børn kan få
filmoplevelser.

Gennem folkeoplysningen er det muligt at låne
lokaler på skoler osv., såfremt arrangementet skal
foregå andre steder end i biografen.

Hjælp at hente
Økonomisk støtte til arrangement:
앫
앫
앫
앫
앫
앫

Initiativstøtten (www.duf.dk/is)
Integrationspuljen (www.duf.dk/integration)
PUF-puljen (www.dss.dk)
Danske Bank Fond
Kommunen
Lions Club (støtter især projekter med blinde
børn)

Kontakt DaBUF …
... hvis I har brug for mere inspiration, råd, vejledning, afsøgning af foreninger i lokalområde eller
andet.
Husk at indsende jeres idéer og erfaringer, som
andre klubber kan have glæde af!

DANSKE BØRNE- OG
UNGDOMSFILMKLUBBER
Sekretariatet
Tlf. 33 21 41 76
sekr@dabuf.dk
www.dabuf.dk

Andet:
앫 Danske Døves Landsforbund (www.deaf.dk)
앫 Dansk Handicap Forbund
(www.danskhandicapforbund.dk)
앫 Dansk Blindesamfund (www.dkblind.dk)

Vidste du at …
앫 Der findes ca. 4000 døve/hørehæmmede i
Danmark

Gode råd til ansøgning af
økonomisk støtte:

앫 Der er 25.000 blinde danskere

Ansøgningen skal være:

앫 Definitionen på at være blind eller stærkt
synshæmmet er, at de har under 10 % af et
almindeligt syn

앫 Klart skrevet - med det vigtigste først og uden
udenomssnak.

앫 Der findes 550.000 handicappede i Danmark

앫 Konkret - hvad der skal ske i løbet af projektet
og hvornår?
앫 Uden løse ender og modstridende oplysninger.
앫 Vinklet - så dele, der passer til fondens målsætninger er fremhævet.
앫 Dækkende - så fonden får det indtryk, at ansøgningen ikke skjuler relevante oplysninger.
Kilde:
http://duf.dk/forside/medlemstilbud/ressourcebank/soege_stoette/
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앫 Ca. 10 % af Danmarks befolkning består af
folk med anden etnisk baggrund end dansk.
앫 10 % af alle voksne danskere er funktionelle analfabeter
앫 25 % af alle voksne danskere ikke formår at
finde og/eller anvende informationer.
Kilder: dagenssundhed.dk, dkblind.dk, infolink.elbo.dk, nyidanmark.dk,
”Kommunikationsplanlægning” Andersen & Smedegaard 2009
Forside: Shrek/U.I.P.
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