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10. Dan za spremembe, 6. april 2019
"Odpravimo diskriminacijo"
PRIROČNIK ZA OBČINE

Kaj je Dan za
spremembe?

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k
odzivanju na potrebe posamezne skupnosti.
Tako že vse od leta 2010 v začetku pomladi s sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjamo
prebivalce Slovenije, da zavihajo rokave in vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke.
Več kot 100.000 posameznikov je s številnimi akcijami, izvedenimi v okviru Dneva za spremembe, že spreminjalo zanemarjena
igrišča v barvita mesta druženja, osamljene vsakdane v pomladni živžav, stari robi so namenjali novo rabo, z izmenjavo oblačil
in predmetov pomagali šolskim skladom, premagovali osamljenost, širili spoštovanje in spodbujali sodelovanje.
V okviru že 10. Dneva za spremembe vas vabimo, da organizirate akcije, ki bodo namenjene odpravljanju diskriminacije.

Načrtovanje akcije

Razmislite kako lahko spodbudite dejanja, ki bodo
spodbujala enakopravnost in diskriminacijo
odpravljala ter s tem gradila boljšo skupnost.
Povežite se z nevladnimi organizacijami, javnimi
zavodi, sodelujte s podjetji ter posamezniki v vaši
občini. Skupaj zasnujte konkretne akcije, ki bodo
izboljšale stanje. Predlagamo, da v svoji skupnosti
organizirate sestanek, na katerem lahko preverite
kdo vse je pripravljen sodelovati in s kakšno
aktivnostjo.

Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2019 je, da
ugotovite, kje vaša občina potrebuje spremembo na bolje.

Slovenska filantropija spodbuja akcije, ki bodo povezale različne posameznike in organizacije, bodo
odprte za sodelovanje posameznikov, ki sami nimajo ideje, vendar bi vseeno radi kaj postorili,
stremijo k dolgoročnejšim rešitvam in so enostavne oz. ne zahtevajo večjih finančnih vložkov.

Diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje,
izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico
oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo v 1. členu
opredeljuje namen zakona, ki je varstvo vsakega
posameznika in posameznice pred diskriminacijo ne
glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik,
vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno
usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni
položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli
drugo osebno okoliščino na različnih področjih
družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in
obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem,
gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali
drugem področju. Osebne okoliščine, ki so lahko podlaga
za diskriminacijo so, poleg naštetih, tudi nosečnost,
starševstvo, zdravstveno stanje, barva kože itd
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Akcijo, ki jo boste izvedli v soboto, 6. aprila 2019, prijavite preko spletnega obrazca na https://www.filantropija.org/prijava-akcije-na-dan-zaspremembe/.
Svojo akcijo prijavite čim prej, da bo širša Slovenija dovolj zgodaj izvedela za vaše aktivnosti in da se vam bodo pridružili prostovoljci iz vašega kraja.
Prijavni obrazec bo odprt od 4. februarja.
Zadnji rok za spletno prijavo je 15. marec 2019.
Vse prijavljene akcije bomo objavili na posebnem spletnem mestu (https://www.filantropija.org/akcije-dan-za-spremembe), ki bo omogočalo tudi
iskanje po regijah. S tem bo opis vaše akcije dostopen vsem zainteresiranim prostovoljcem, morebitnim partnerjem in medijem.

Kako boste pridobili
prostovoljce

Razmislite, koliko
prostovoljcev boste
potrebovali za kakovostno
izpeljavo akcije in katera
znanja in veščine potrebujejo.

Jasno pripravite sporočila za
posameznike, ki jih želite pritegniti k
akciji (tudi, kaj od njih pričakujete).

Osebno povabite tiste,
ki se vam zdijo primerni.
Naj tudi zaposleni na
občinski upravi s svojimi
družinami postanejo
prostovoljci.

Objavite svoj projekt na
socialnih omrežjih, v lokalnih
medijih in občinskem glasilu.
Napovedi letošnje akcije
lahko priložite prej/potem
fotografijo iz preteklega leta.

Povežite se z nevladnimi
organizacijami, javnimi
zavodi in podjetji in jih
vprašajte, če imajo na voljo
prostovoljce.

K akciji kot prostovoljce,
donatorje, sponzorje,
povabite prijatelje in
znance, sorodnike ali
sosede.

Potrebe po prostovoljcih lahko objavite
tudi na Posredovalnici prostovoljskih del.

Kako vam bomo pomagali na
Slovenski filantropiji?
Po prijavi boste prejeli dodatna navodila za kakovostno in varno
izvedbo akcije ter spisek opravil.
Na spletni strani www.filantropija.org bomo objavili podobo Dneva za
spremembe in že pripravljene materiale (pasice, plakate A4), ki jih lahko
uporabite za promocijo vašega dogodka/akcije. 10 plakatov (A1) vam
bomo poslali po pošti.
Skrbeli bomo za nacionalno in lokalno medijsko promocijo Dneva za
spremembe.
Pomagali vam bomo pri oglaševanju vaše aktivnosti na
www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org in prek Facebook profila
prostovoljstvo.org (https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org), tako
da bodo prostovoljci lahko opazili vašo akcijo oziroma, da bi potencialni
prostovoljci in partnerji lahko prišli v stik z vami.

Kontaktna oseba: Sabrina Lever, 01/ 433 40 24, 051 654 726, danzaspremembe@filantropija.org

