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Pred vami je peti PSSS! novičnik,
tokrat o odzivu nevladnih organizacij na krize.

Projekt Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani! ali enostavno PSSS! je povezal pet
različnih organizacij v partnerstvo z namenom boljšega povezovanja ter sodelovanja med
nami, povišanja slišanosti o našem delu, izpostavljanja raznolikosti vsebin, ki jih pokrivamo
in strokovnosti vsakega posameznega partnerja.

Izražena mnenja avtorja/ev ne predstavljajo
uradnega stališča MJU.

Slovenska
filantropija
ODZIV NA HUMANITARNO KRIZO
V JEMNU
Slovenska filantropija je humanitarna organizacija,
ki se že več kot 25 let aktivno odziva na družbene
probleme. Ena naših glavnih aktivnosti je
zagovorništvo vseh, katerih glas ni slišan, zato
velikokrat javno opozarjamo na njihove težave in
skušamo zanje poiskati sistemske rešitve.

Lanskega decembra se je na nas z željo po tem, da podpremo prizadevanja Združenih narodov za odprtje
humanitarnih koridorjev v Jemnu in glede tega pritisnemo na politike, obrnila gledališka igralka Draga
Potočnjak. Skupaj z Društvom slovenskih pisateljev in PEN Slovenija smo združili moči in Poziv
slovenski vladi in diplomaciji za odprtje humanitarnih koridorjev in prekinitev vojne v Jemnu razširili po vseh
naših mrežah. Pridobili smo podpise 95 nevladnih organizacij in ga nato poslali odločevalcem. Od takrat
smo se že dvakrat sestali z ministrom Mirom Cerarjem na Ministrstvu za zunanje zadeve.
Minister za zunanje zadeve, dr. Miro Cerar, je
sogovornikom zagotovil, da Slovenija v okviru
mednarodnih forumov že dlje časa aktivno
spremlja razmere v Jemnu, s čemer bo
nadaljevala tudi v bodoče. Na vseh
relevantnih forumih bo pozivala k odprtju
humanitarnih koridorjev ter ob tem
poudarila, da politično dejavnost
podkrepljuje s humanitarnimi dejavnostmi.
V okviru tega se bo udeležila tudi tretje
donatorske konference za Jemen, ki bo 26.
februarja 2019 v Ženevi. Na konferenci bo
podala zavezo za donacijo v višini 100.000
EUR v treh letih, kar pomeni, da bo Slovenija
za pomoč Jemnu od leta 2016 namenila
skupno 380.000 evrov.

Jemen ostaja ena izmed največjih
svetovnih humanitarnih kriz, država je
opustošena zaradi državljanske vojne in
se spopada z največjim izbruhom kolere v
sodobni zgodovini.
75% vsega prebivalstva (okoli 22,2
milijona ljudi), potrebuje humanitarno
pomoč ali zaščito
okoli 14 milijonov od tega jih je na
robu preživetja
med njimi 8,4 milijona ljudi trpi lakoto
več kot 1 milijon registriranih primerov
kolere
več kot 2.200 primerov smrti,
povezanih s kolero (Podatki MZZ)

Odločili smo se stopiti še korak naprej – da poskusimo zganiti tudi politiko in diplomacijo na ravni Evropske
unije. To počnemo s širitvijo mednarodne peticije na portalu Avaaz, pismi evropskim poslancem in s
sodelovanjem evropskih nevladnih organizacij, s katerimi smo pri Slovenski filantropiji že sodelovali v
mednarodnih projektih. Vabimo vas, da peticijo podpišete tudi vi - več pritiska civilne družbe lahko
pomaga, da mednarodna skupnost zagotovi pomoč ljudem v ogroženem delu Jemna.

Zavod
Voluntariat
ODZIV PROSTOVOLJCEV NA KLIC KRIZE V TUJINI
Kadar udari kriza, se nanje odzovemo tudi nevladne organizacije, včasih je breme na plečih nevladnikov
celo primerljivo z bremenom ostalih vpletenih. Čeprav se krize povečini naslavlja lokalno, smo kot del
globaliziranega sveta domala primorani priskočiti na pomoč tudi, kadar se pretresi dogajajo drugod, ne
zgolj pred domačim pragom. Številne organizacije po svetu v namen odgovarjanja na krizo organizirajo
lokalne akcije in sprejemajo prostovoljce z vsega sveta, da bi čim hitreje zacelili posledice naravnih
katastrof.

Voluntariat je del mreže Service Civil
International (SCI), zato
prostovoljcem z željo pomagati
omogočimo, da gredo tja, kjer jih
potrebujejo. Pred nekaj leti so ob
naravni katastrofi v Nepalu nepalske
nevladne organizacije (vključno s
tistimi, ki so del mreže SCI), hitro
organizirale iskanje prostovoljcev z
vsega sveta, da bi pomagali
prizadetim in tako čim hitreje ljudem
omogočili, da bi zaživeli na novo.

Prav tako kot ekspeditiven odziv na katastrofo je pomembno delovanje na preventivi in
krepitvi odpornosti lokalnega prebivalstva na pojav katastrofe. Eden takšnih programov je
EU Aid Volunteers, ki tistim z interesom delovanja na humanitarnem področju omogoča,
da več mesecev delujejo skupaj z lokalnim prebivalstvom v eni od držav globalnega juga.
Letos bomo skupaj s francoskimi partnerji France Volontaires v Burkino Faso, Gvinejo,
Mali, Senegal in Togo odpravili 40 evropskih prostovoljcev, ki bodo skupaj z lokalnimi
delovali na krepitvi lokalnih kapacitet za preprečevanje nastanka in odziv na krizo. Prve
odprave bodo kmalu v teku, prostovoljce bomo tudi usposobili za odpravo.
Organizacije se na krizo odzivamo različno in vselej damo priložnost tistim, ki bi želeli priskočiti na pomoč.
Brez prostovoljcev bi bil svet siromašnejši, učinkovit odziv na krize pa počasnejši. Prostovoljci dokazujejo,
da je človečnost tisti ključni element, ki pomeni razliko med uspešnim in manj uspešnim naslavljanjem
krize.

Razmišljaj globalno, deluj lokalno - pa četudi »lokalno« včasih pomeni odhod
drugam.

Zavod
Nefiks
ODGOVOR NA KRIZO
ZAPOSLOVANJA MLADIH
Leta 2016 so na Uradu RS za mladino kot odgovor na izzive, ki jih je takrat prinašalo vstopanje mladih na trg dela,
pripravili javni razpis Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018. Cilji razpisa so
bili zagotavljanje večje zaposljivosti in zaposlenosti mladih v mladinskem sektorju in izven njega, spodbujanje večje
raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih, okrepitev kompetenc mladih za aktivno državljanstvo ter spodbujanje
organizacij v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih.

18 projektov
spodbujenih vsaj 464 zaposlitev mladih
vključenih več kot 2.500 mladih
V okviru teh projektov so sodelujoče
organizacije razvile kar nekaj novih
pristopov k naslavljanju izzivov zaposlovanja
in aktivnega državljanstva mladih. Na
Zavodu Nefiks smo v okviru razpisa izvajali
projekt Nefiks zaposlitvene rešitve:

320 mladih vključenih v projekt
32 mladih se je zaposlilo kot direktna posledica projekta
117 mladim smo pomagali pri pridobitvi zaposlitve
586 izvedenih izobraževanj o razvoju kompetenc pri iskanju zaposlitve: zaposlitvenih razgovorih,
javnem nastopanju, kariernem načrtovanju, kadrovanju, podjetništvu, IT- kompetencah
najmanj 10 organiziranih kariernih avtobusov, ki so mlade popeljali do delodajalcev
najmanj 50 delodajalcev, ki smo jih povezali z mladimi v času projekta
več kot 10 pripravljenih avtorskih del na temo zaposlovanja, pravnih vprašanj, zdravja na
delovnem mestu in analize zaposlovanja
23.228 ur izobraževanja vpisanih mladim v E-Nefiks, orodje za beleženje neformalno pridobljenega
znanja, ki smo ga nadgradili v platformo za povezovanje mladih iskalcev zaposlitve in delodajalcev
Kaj je projekt prinesel naši organizaciji? Omogočil nam je udejanjati naše poslanstvo, in sicer na dva načina:
financirano je bilo izvajanje dejavnosti na področju pomoči mladim pri vstopanju na trg dela - te smo v veliki meri
razvili že prej, vendar nam je projekt omogočil njihovo nadgradnjo in razširitev -, prav tako pa smo v okviru projekta
lahko nadgradili orodje e-Nefiks v platformo za srečevanje iskalcev prve zaposlitve in delodajalcev. Med izvajanjem
smo tako kadrovsko kakor tudi strokovno okrepili našo organizacijo. Po koncu projekta smo še bolj usposobljeni,
prepoznavni tudi med delodajalci in pripravljeni na nove izzive. Mnogi izmed 320 sodelujočih mladih, ki jim je naša
metodologija blizu, ostajajo z nami povezani, več kot 30 predavateljev ostaja v našem bazenu izvajalcev, ki smo ga
okrepili predvsem z izvajalci IT vsebin, in več kot 30 delodajalcev po vsej Sloveniji tudi v prihodnje odpira vrata
sodelovanju z nami.

Več o projektu na: www.mladimoprihodnost.si

ZPM Ljubljana
Moste-Polje
KO NASTOPI KRIZA...
ZPM Ljubljana Moste-Polje se že desetletja učinkovito odziva na revščino, socialno izključenost in
nepredstavljive stiske otrok, mladih in družin. Trudimo se omogočati enake možnosti in dostopnost
zdravega razvoja otrok in kvalitetnega starševstva. Tako otrokom, mladim kot družinam pomagamo
celostno: omogočamo jim dostop do potrebnih materialnih dobrin (oblačila, obutev, higienski pripomočki,
šolske potrebščine…), rešujemo stanovanjske in finančne probleme ter nudimo psihosocialno ter pravno
pomoč in podporo, brezplačno učno pomoč, vključujemo jih v obšolske in druge prostočasne dejavnosti, itd.

Nismo pa odzivni zgolj na pojave revščine in socialne izključenosti ter neenakosti, pač pa se
odzivamo tudi na naravne nesreče. Tako smo v preteklosti reševali družine in otroke, ko so po
Sloveniji leta 2013 divjale poplave in leta 2014 pomagali, ko je žled družinam onemogočil
ogrevanje, porušil električne vode in onemogočal dostope do vasi, odzvali smo se tudi na poplave
v Srbiji. V vseh teh primerih smo pomagali pri oskrbi z agregati in z odmikom otrok v počitniške
domove Zambratija in Vila Šumica v Kranjski Gori - tam smo poskrbeli zanje medtem ko so starši
urejali domove in so bile šole zaprte. Med drugim smo družinam tudi nadomeščali poplavljene
električne naprave (štedilniki, pralni stroji in drugo) in jih oskrbovali z drugimi materialnimi
dobrinami. Seveda pa se bomo na stiske ljudi v naši deželi še širše odzivali tudi v prihodnje.
Ko je Slovenijo prizadel žled, smo v Vili Kranjska Gora gostili 56 otrok najbolj prizadetega območja
več kot teden dni. Tam smo jih razbremenili domačih travm, nudili pouk in jih razvajali v varnem in
toplem okolju. Spomin dveh deklic na dogajanje ob žledu:

»V Cerknici imamo zelo slabe razmere, kot ste že videli po TV. V hiši nimamo vode,
elektrike in interneta! V naravi se rušijo večje rastline npr. drevesa in večji grmi. Gasilci
in prostovoljna društva pomagajo odstranjevati večje veje in nosijo agregate. V hišah se
grejemo s kamini in plinskimi kuhalniki. Ker ni vode ne moremo kuhati, prati in
opravljati osebne higiene. Zvečer smo imeli večer ob svečah in igranju družabnih iger...
Večina cest je zaprtih zaradi večjih nesreč in padlih dreves.«
-Zala in Ana

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo mesto

FLEKSIBILEN IN HITER
ODGOVOR NA
SPREMENJENE DRUŽBENE POTREBE

Konec leta 2015 je bil zaznamovan s povečanim migracijskim tokom. V nastalih razmerah je bilo ključno, da
se na potrebe ljudi v stiski odgovori hitro. V sodelovanju z društvom ADRA smo pri DRPD takoj začeli s
humanitarnimi aktivnostmi in se na krizne razmere na meji s Hrvaško odzvali že naslednji dan po prihodu
prvih beguncev. Odzvali smo se na več ravneh, in sicer z neposredno podporo beguncem in z ozaveščanjem
lokalnega prebivalstva o migracijah.
Najprej smo iskali in zbirali prostovoljce, ki so z delom v
izmenah pomagali beguncem. Tako je lokalno
prebivalstvo dobilo osebno izkušnjo o tem, kdo sploh
so begunci, kaj je bil povod za njihov odhod od doma, v
kakšnih razmerah potujejo in živijo. Tako so
prostovoljci razbijali stereotipe in predsodke, ki so se
sicer širili v družbi, večinoma kot posledica
pomanjkanja informacij in iracionalnega strahu pred
begunci. Njihova osebna izkušnja je služila kot resničen
uvid v begunske zgodbe, ki so jih sicer mediji in
družabna omrežja pogosto prikazovali pristransko,
zavajajoče in posplošeno. Poleg dela prostovoljcev smo
za begunce zbirali tudi čevlje, oblačila, hrano, higienske
pripomočke, zdravila in druge dobrine, za katere smo
na terenu opazili, da jih najbolj primanjkuje.
Z namenom ozaveščanja lokalnega prebivalstva o
migracijah in odpravljanja stereotipov ter predsodkov
smo skupaj z Mestno občino Novo mesto organizirali
tudi pogovorne večere v krajevnih skupnostih, na
katerih so sodelovali različni deležniki - predstavniki
ministrstva, občine, Inštituta za slovensko izseljenstvo
in migracije, naše društvo kot predstavnik nevladnega
sektorja in vedno tudi posamezniki z osebno begunsko
izkušnjo. Namen teh pogovorov je bil, da se lokalnemu
prebivalstvu omogoči dostop do ključnih informacij
o migracijah ter nudi podporo pri razumevanju vloge
države, občine, institucij, nevladnih organizacij in
lokalnega prebivalstva v integracijskem procesu.
Pogovori so bili priložnost, da se odkrito pogovori o
vseh odprtih vprašanjih in strahovih. Ljudem smo
želeli pokazati, da begunci še zdaleč niso abstraktne
številke tam nekje daleč stran in množice obrazov v
nepreglednih kolonah, ki v nas zrejo iz TV ekranov,
ampak so ljudje, s svojimi družinami, pogosto zelo
žalostnimi zgodbami, ki se za dolgo in nevarno pot
niso odločili prostovoljno, ampak so svoje domove
zapustili zaradi ogroženosti lastnih življenj ali
brezizhodnega položaja.

»Nevladne organizacije smo zaradi neodvisnosti v svojem
delovanju fleksibilne in se lahko zato hitro odzovemo na
nove družbene potrebe. Vključujemo tako prostovoljce, ki
so pripravljeni ponuditi svoj čas, veščine in znanja, kakor
tudi strokovnjake s specifičnimi ekspertnimi znanji za
določena področja ali za delo z določenimi skupinami
ljudi. Hkrati smo globoko vpeti v lokalno okolje in lahko
pri reševanju potreb ljudi povezujemo najrazličnejše
deležnike, ki lahko hitreje pripeljejo do rešitev.
Sodelovanje in povezovanje vseh javnih institucij,
nevladnih organizacij in tudi zasebnega sektorja, se mi zdi
ključno, kadar rešujemo večje izzive. To velja tudi za
omenjeni primer povečanega migracijskega toka leta
2015 in 2016. Z direktno podporo na terenu in v
sodelovanju z drugimi deležniki smo lahko neposredno
pomagali ljudem v stiski, hkrati pa zaradi navedenih
specifik kot nevladna organizacija odigrali pomembno
vlogo pri ozaveščanju lokalnega prebivalstva o
migracijah in migracijskih politikah, ki so usmerjene k
odpravljanju pogojev za razmah strahu, ksenofobije,
stereotipov in predsodkov. Migracije so bile vedno del
človeštva, zato je ne glede na trenutne migracijske tokove
to nedvomno naložba v vzpostavljanje bolj vključujočega
lokalnega okolja, ki je zmožen vpeti potencial ljudi, ki
prihajajo.«
-Maja Žunič Fabjančič, DRPD

