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PRIROČNIK ZA OBČINE

11. Dan za spremembe, 4. april 2020
"Dobro za ljudi in planet"



Kaj je Dan za
spremembe?

Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov k
aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti. 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 skupaj vsaj za en dan postanejo
prostovoljci in prostovoljke. 
 
Več kot 115.000 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 ter prispevali k odpravi različnih oblik diskriminacije.
 
V okviru že 11. Dneva za spremembe vas vabimo, da organizirate akcije, ki bodo namenjene trajnostnim razvojnim
ciljem in prihodnosti, ki si jo vsi želimo.



Kaj so trajnostni razvojni cilji?

Cilji trajnostnega razvoja
so bili zasnovani pri

Organizaciji združenih
narodov, ko se je leta

2015 193 držav
dogovorilo o 17

področjih in 169
specifičnih ciljih za ta

področja.

Z Agendo za trajnostni
razvoj do leta 2030, ki

predstavlja prelom
paradigme svetovnega

razvoja, ki je doslej temeljil
(zlasti) na tokovih razvojne
pomoči iz razvitih držav v

manj razvite, se je tudi
Slovenija zavezala k načrtu, ki

na uravnotežen način
naslavlja tri dimenzije
trajnostnega razvoja

(ekonomsko, socialno in
okoljsko)

Zgodovinski dogovor
mednarodne skupnosti

za odpravo revščine,
zmanjševanje
neenakosti ter

zagotovitev napredka
predstavlja akcijski načrt
za ljudi, planet Zemljo in

blaginjo vseh.

Več o področjih, ciljih in kazalnikih za njihovo
doseganje si preberite na tej povezavi.

https://slovenia2030.si/cilji-trajnostnega-razvoja/


Področja akcij

Odpraviti
vse oblike

revščine po
svetu.

Vsem zagotoviti dostop do
vode in sanitarne ureditve
ter poskrbeti za trajnostno

gospodarjenje z vodnimi viri.

Odpraviti lakoto, zagotoviti
prehransko varnost in boljšo

prehrano ter spodbujati
trajnostno kmetijstvo.

Vsem zagotoviti dostop
do cenovno sprejemljivih,
zanesljivih, trajnostnih in
sodobnih virov energije.

Ko boste prepoznali potrebe vaše občine, 
akcijo najprej umestite v enega izmed 17 ciljev trajnostnega razvoja:

Doseči enakost
spolov ter

krepiti vlogo
žensk in deklic.

Vsem enakopravno
zagotoviti kakovostno

izobrazbo ter spodbujati
možnosti vseživljenjskega

učenja za vsakogar.

Spodbujati trajnostno,
vključujočo in vzdržno

gospodarsko rast, polno in
produktivno zaposlenost ter

dostojno delo za vse.

Zgraditi vzdržljivo
infrastrukturo, spodbujati
vključujočo in trajnostno

industrializacijo ter
pospeševati inovacije.

Poskrbeti za zdravo
življenje in spodbujati

splošno dobro počutje v
vseh življenjskih obdobjih.

Zmanjšati
neenakosti

znotraj držav in
med državami.

Poskrbeti za
odprta, varna,

vzdržljiva in
trajnostna mesta

in naselja.

Zagotoviti
trajnostne načine

proizvodnje in
porabe.

Sprejeti nujne
ukrepe za boj proti

podnebnim
spremembam in

njihovim posledicam.

Ohranjati in
trajnostno 

 uporabljati oceane,
morja in morske vire
za trajnostni razvoj.

Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter
spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno

gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav,
preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter

preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti.

Spodbujati miroljubne in odprte družbe
za trajnostni razvoj, vsem omogočiti

dostop do pravnega varstva ter
oblikovati učinkovite, odgovorne in

odprte ustanove na vseh ravneh.

Okrepiti načine in
sredstva za izvajanje

ciljev ter oživiti
globalno partnerstvo
za trajnostni razvoj.

https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-1.-odpraviti-vse-oblike-rev%c5%a1%c4%8dine-povsod-po-svetu
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-2.-odpraviti-lakoto-zagotoviti-prehransko-varnost-in-bolj%c5%a1o-prehrano-ter-spodbujati-trajnostno-kmetijstvo
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-3.-poskrbeti-za-zdravo-%c5%beivljenje-in-spodbujati-splo%c5%a1no-dobro-po%c4%8dutje-v-vseh-%c5%beivljenjskih-obdobjih
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-4.-vsem-enakopravno-zagotoviti-kakovostno-izobrazbo-ter-spodbujati-mo%c5%benosti-vse%c5%beivljenjskega-u%c4%8denja-za-vsakogar
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-5.-dose%c4%8di-enakost-spolov-ter-krepiti-vlogo-vseh-%c5%beensk-in-deklic
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-6.-vsem-zagotoviti-dostop-do-vode-in-sanitarne-ureditve-ter-poskrbeti-za-trajnostno-gospodarjenje-z-vodnimi-viri
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-7.-vsem-zagotoviti-dostop-do-cenovno-sprejemljivih-zanesljivih-trajnostnih-in-sodobnih-virov-energije
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-8.-spodbujati-trajnostno-vklju%c4%8dujo%c4%8do-in-vzdr%c5%beno-gospodarsko-rast-polno-in-produktivno-zaposlenost-ter-dostojno-delo-za-vse
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%c5%beljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%c4%8dujo%c4%8do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%c5%a1evati-inovacije
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-10.-zmanj%c5%a1ati-neenakosti-znotraj-dr%c5%beav-in-med-njimi
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-11.-poskrbeti-za-odprta-varna-vzdr%c5%beljiva-in-trajnostna-mesta-in-naselja
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-12.-zagotoviti-trajnostne-na%c4%8dine-proizvodnje-in-porabe
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-13.-sprejeti-nujne-ukrepe-za-boj-proti-podnebnim-spremembam-in-njihovim-posledicam
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-14.-ohranjati-in-vzdr%c5%beno-uporabljati-oceane-morja-in-morske-vire-za-trajnostni-razvoj
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-15.-varovati-in-obnoviti-kopenske-ekosisteme-ter-spodbujati-njihovo-trajnostno-rabo-trajnostno-gospodariti-z-gozdovi-boriti-se-proti-%c5%a1irjenju-pu%c5%a1%c4%8dav-prepre%c4%8diti-degradacijo-zemlji%c5%a1%c4%8d-in-obrniti-ta-pojav-ter-prepre%c4%8diti-izgubo-biotske-raznovrstnosti
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-16.-spodbujati-miroljubne-in-vklju%c4%8dujo%c4%8de-dru%c5%bebe-za-trajnostni-razvoj-vsem-omogo%c4%8diti-dostop-do-pravnega-varstva-ter-oblikovati-u%c4%8dinkovite-odgovorne-in-odprte-ustanove-na-vseh-ravneh
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-17.-okrepiti-na%c4%8dine-in-sredstva-za-izvajanje-ciljev-ter-o%c5%beiviti-globalno-partnerstvo-za-trajnostni-razvoj


Vrste akcij

Osveščevalna
akcija

Urejanje javnih
prostorov

Zbiralna akcija
(dražbe, izmenjevalnice)

Medgeneracijske
aktivnosti

Druženje in
obiski

Čistilna akcija

Medsosedska
pomoč

Prireditev/
predstava/flash mob

Posvet/okrogla miza

Športne aktivnosti
in rekreacija

Posredovalnica
veščin

Dobrodelna
akcija

Na kakšen način boste prispevali k dosegu izbranega cilja?

Drugo



Načrtovanje akcije Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2020 je, da
ugotovite, kje vaša občina potrebuje spremembo na bolje. 

Razmislite kako lahko spodbudite dejanja, ki bodo prispevala k doseganju trajnostnih ciljev razvoja 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. 

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.

izvedete prostovoljsko akcijo znotraj občine,
sodelujete v prostovoljski akciji v kraju, ki jo koordinira druga organizacija,
postanete nosilci oz. koordinatorji prostovoljske akcije v svoji občini.

Prostovoljsko se lahko aktivirate na različnih ravneh:



 

Akcijo, ki jo boste izvedli v soboto, 4. aprila 2020, prijavite preko spletnega obrazca na
https://www.filantropija.org/prijava-danzaspremembe/.
 
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. 
 
Zadnji rok za spletno prijavo je 20. marec 2020.

Prijavite
svojo
akcijo

Vse prijavljene akcije bomo objavili na posebnem spletnem mestu
(https://www.filantropija.org/danzaspremembe), ki bo omogočalo tudi iskanje po regijah. S tem bo opis vaše akcije
dostopen vsem zainteresiranim prostovoljcem, morebitnim partnerjem in medijem.

https://www.filantropija.org/prijava-danzaspremembe/
https://www.filantropija.org/prijava-danzaspremembe/
https://www.filantropija.org/danzaspremembe
https://www.filantropija.org/danzaspremembe


 

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.

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

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

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



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.

Kontakt: 01/ 433 40 24, 051 654 726, danzaspremembe@filantropija.org


