Poročilo o delu Slovenske filantropije v letu
2019
Naša vizija je odprta in varna družba, ki v partnerskem sodelovanju javnega,
gospodarskega sektorja, organizacij civilne družbe ter s prostovoljskimi
aktivnostmi ljudi ponuja varno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnikoli
okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kvalitetnega bivanja zase in za svoje
družine.
Delovanje Slovenske filantropije v letu 2019
Tereza Novak, univ. dipl. filozofinja, izvršna direktorica
V letu 2019 je naše delo teklo večinoma po predvidenem planu. Izvedli smo večino
predvidenih aktivnosti, še več, svoje delo, strokovnost, odzivnost in vrednote smo z
javnostjo delili bolj intenzivno kot do sedaj. To smo zmogli z dvema dodatnima zaposlitvama,
ki nista namenjeni neposredno delu z uporabniki, pač pa za stike z javnostmi in marketing.
Želeli smo okrepiti prepoznavnost Slovenske filantropije in obenem okrepiti promocijo
prostovoljstva, saj smo tej dejavnosti spet namenili celo delovno mesto.
Okoliščine za razvijanje prostovoljstva so bile ugodne vse do druge polovice leta, ko se je žal
javna debata usmerila v zagotavljanje dodatkov za delovno aktivnost za najranljivejše. V tej
skupini so tudi prejemniki denarne socialne pomoči, ki si lahko ob prevzemanju
prostovoljskih obveznosti malo zvišajo prejemke. Mnenje Slovenske filantropije (tudi v vlogi
mreže prostovoljskih organizacij) je bilo, da obstaja skupina prejemnikov DSP, ki zaradi
različnih razlogov ni sposobna vstopiti na trg dela, in je vzpodbuda, ki jo predstavlja dodatek
na delovno aktivnost ob prevzemu prostovoljskih del, zanje gotovo dobrodošla. Naše mnenje
je bilo, naj dodatek vlada ukine šele ob vzpostavitvi drugih, mogoče ustreznejših
instrumentov, ki bodo preprečevali zdrs v še večjo osamo in stisko teh ljudi. Ob tej javni
razpravi se je spet pokazalo kakšna ignoranca in nepoznavanje dobrobiti prostovoljstva vlada
med našimi odločevalci. Tudi zaradi tega smo se na 12. Slovenskem kongresu prostovoljstva
pogovarjali o vrednotenju prostovoljstva in o njegovi dobrobiti za vključene in za družbo. V
Sloveniji namreč še ni bilo narejene študije, ki bi zajela večje število prostovoljcev in njihovih
uporabnikov, in bi obravnavala vpliv prostovoljstva na kvaliteto njihovega življenja.

Veliko smo se ukvarjali s predstavitvijo naših storitev in s ponudbami za trg, z namenom
razširiti ciljne uporabnike. Čeprav smo nameravali dodatno dodelati koncept tabora za
»privilegirane mlade« na temo družbene odgovornosti smo se, tudi zaradi uspešne
kandidature na razpisu ERASMUS programa in zaradi omejenih kapacitet, usmerili v
izpeljavo tabora s projektnimi partnerji. Tako ostaja odločitev o razširitvi programa taborov v
tržno storitev za prihodnje.
Po več poskusih dialoga z vodstvom občine Maribor, v kateri smo prisotni že od leta 2013,
nismo uspeli pridobiti subvencioniranih občinskih prostorov. Prijavili smo se na razpis za
izvajalce orientacijskega programa skupaj z društvom Odnos in bili pri tem uspešni, zato smo
v Mariboru konec leta 2019 našli prostore, ki resnično ustrezajo naravi našega dela. Smo pa
ob tem hvaležni ZPM Maribor, da so nas gostili v času, ko smo iskali primerne prostore.
Prepričani smo, da smo s tem sodelovanjem vzpostavili tudi dober stik z družinami
priseljencev in ZPM. Tudi naši novi prostori so v bližini ZPM in ostajamo v tesnem
sodelovanju.
Konec leta smo izvedeli, da sredstev za nadaljevanje financiranja dveh novih zaposlitev
zaradi neuspeha na razpisu ne bomo dobili, vendar smo ob dobri realizaciji ostalih projektov
lahko sprejeli odločitev, da ostajata z nami še najmanj eno leto. V letu 2020 se bomo zato
potrudili razširiti vire financiranja na način, da bomo lahko na daljši rok obdržali sicer zelo
potrebni delovni mesti, ki vsem ostalim izvajalcem projektov in programov zagotavljata
kvalitetnejšo izvedbo, večjo vidnost, boljšo predstavitev in boljši celostni pregled dela
Slovenske filantropije. V ta namen smo konec leta prenovili spletno stran, ki je spet
pregledna, z informacijami tudi v angleškem jeziku.
Velik izziv je predstavljalo tudi visoko število migrantov, ki so od poletja dalje prihajali v
dnevni center in ostale programe, namenjene integraciji. Zbralo se je tudi po več kot 50 ljudi
naenkrat, število obiskovalcev je velikokrat preseglo 100 na dan, kar je seveda močno
obremenilo prostorske in kadrovske kapacitete dnevnega centra in svetovalnih programov.
Kljub temu, da smo na dvorišču uspeli organizirati različna druženja in občasno tudi
informiranja, smo obenem razmislili, kako bi lahko to izjemno potrebo po družabnem
prostoru in usposabljanju migrantov bolje strukturirali, da bi uporabniki od programov
odnesli kar največ. Za leto 2020 bomo tako kandidirali za še za dodatnega zaposlenega na
programu Dnevni center in uvedli strukturirano delo, raznoliko po dnevih, namenjeno
različnim skupinam migrantov.
Nadaljnjo ureditev prostora okoli Viške hiške smo zaupali Biotehniški fakulteti, s katero smo
skupaj kandidirali za projekt ŠIPK. Tako bomo z njihovo pomočjo in po njihovih navodilih
ustvarili prijetno vzdušje tudi na dvorišču hiše Slovenske filantropije in obenem poskrbeli za
prijetno območje, ki je pred našim posegom predstavljalo nevarnost za okolico.

Kljub normalnemu teku večine programov se je izkazalo, da za Hišo Sadeži družbe Vipava v
letu 2020 ne bomo mogli več kandidirati za sredstva v okviru MDDSZ. Občini, s katero smo
vseskozi korektno sodelovali, smo predstavili situacijo in jim podali predlog, da nas z
zneskom 15.000€ podprejo za čas do naslednjega razpisa, na katerega bi se s programom
lahko prijavili. Predvidoma bo to v letu 2021. Občina, ki je v lanskem letu dobila novo
vodstvo, ni bila pripravljena investirati toliko sredstev za naš program (prej nam je na leto
namenila od 1.000 eur do 3.000 eur in sofinanciranje javnega delavca) zato smo se odločili,
da Hišo Sadeži družbe v Vipavi zapremo. To smo storili kljub sicer zelo dobremu in
uspešnemu delu ter pozitivni oceni, narejeni na podlagi vprašalnikov s strani Inštituta za
socialno varstvo. Brez minimalnih sredstev, ki jih razumemo kot podporo s strani občine,
namreč ne moremo vzdrževati kakovostnega programa. Program teče uspešno le, če je
vsakodnevno dostopen uporabnikom, zato možnost, da bi bil program na voljo le dan ali dva
na teden, za nas ni sprejemljiva.
Našim stalnim programom smo dodali še delo v okviru partnerstva proti diskriminaciji.
Skupaj z nosilcem projekta, Zvezo izvajalcev poklicne rehabilitacije v RS in Zavodom Vozim,
smo skozi celo leto izvajali informativne in ozaveščevalne delavnice o diskriminaciji in
pravnih podlagah za odkrivanje in preprečevanje le-te. Del, ki smo ga izvajali na Slovenski
filantropiji je imel poudarek na diskriminaciji zaradi socialne izključenosti, revščine, starosti
in etnične pripadnosti.
V letu 2019 smo zelo uspešno izpeljali tudi vse načrtovane večje dogodke, Dan za
spremembe, v katerega je bilo vključenih 9000 prostovoljcev; Festival migrantskega filma, ki
poteka že na 12 lokacijah po Sloveniji in ga obiskuje okoli 1.500 ljudi; Nacionalni teden
prostovoljstva z izjemnimi prejemniki priznanj, 21 občin, 22 šol s 544 prostovoljci,/Junaki
našega časa in drugimi priznanji; ter ga zaključili z 12. Kongresom prostovoljstva.
Leto smo zaključili tudi finančno uspešno, brez večjih primanjkljajev po projektih, kar je poleg
dobrega dela zaposlenih seveda posledica ugodnejšega financiranja večine uspešno
pridobljenih projektov (avansi namesto zalaganja sredstev), s 48 zaposlenimi in 613
prostovoljci, ki so skozi leto dnevno sodelovali v vseh programih Slovenske filantropije.

Komunikacijska strategija
Jasna Rajnar Petrović, univ. dipl. novinarka, mag. sociologije
V letu 2019 smo po zastavljeni komunikacijski strategiji zasnovali in izvedli različne načrte
vzdrževanja stikov z vsemi ciljnimi skupinami, s katerimi sodelujemo: od članov in
prostovoljcev do podjetij, potencialnih donatorjev in medijev. Načrtno smo jih vabili na vse
naše dogodke, jih informirali o naših aktivnostih in jim pošiljali različne ponudbe/akcije za

zbiranje sredstev. Lotili smo se tudi velikega zalogaja prenove spletne strani, kar je bistven
korak h lažjemu promoviranju naših storitev in večanju prepoznavnosti organizacije v širši
javnosti.
Doseženo je bilo bistveno povečano število objav in sledilcev na spletnih kanalih, na
Facebooku se je število sledilcev povečalo za več kot 100% kot v enakem obdobju prejšnje
leto. Ustanovil se je nov profil na omrežju LinkedIn, na omrežju Instagram pa znova zaživel.
Na vseh kanalih je veliko zanimanja in dobrih odzivov požela inovativna kampanja za
namenitev dohodnine.

Ustvarjanje storitev za trg
Marjeta Lužnik, univ. dipl. prof. likovne umetnosti
Na področju marketinga in prodaje smo v letu 2019 naredili nekaj premikov, katerih vpliv se
že kaže, viden pa bo predvsem v prihodnosti. Prenovili in poenostavili smo spletno stran,
predelali in prečistili ponudbo tržnih produktov (izobraževanja, artikli za prodajo na spletni
trgovini, korporativne prostovoljske akcije), se usmerili v standardno in poenoteno
komuniciranje naše »blagovne znamke« navzven - na vseh naših spletnih kanalih, akcijah,
dogodkih, promocijskemu materialu in tiskovinah. Vzpostavili smo dobra sodelovanja z
novimi podjetji, s katerimi bomo sodelovali tudi v prihodnje, uspešno izvedli 17 korporativnih
prostovoljskih akcij, pridobili nove povezave, na katere se lahko obračamo ob različnih
potrebah naših uporabnikov, nadaljujemo in vzdržujemo pa tudi že obstoječa partnerstva.
Prepoznavamo številne potenciale za nove tržne produkte (tabori, nova izobraževanja,
catering, prodaja in izdelava promocijskih izdelkov za podjetja…), ki pa zahtevajo čas za
razvoj in prepoznavnost na trgu, ki ni naše primarno okolje.

Izobraževanja Slovenske filantropije
V Slovenski filantropiji izvajamo izobraževanja na področju prostovoljstva,
medgeneracijskega sodelovanja, migracij in komunikacije. Izobraževanja potekajo v različnih
časovnih okvirih, od krajših delavnic do večdnevnih intenzivnih usposabljanj. Izvajamo jih
zaposleni na Filantropiji, po potrebi pa občasno sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki.
Izobraževanja izvajamo za različne ciljne skupine: širša javnost, prostovoljci, učitelji, podjetja,
itd.
Izobraževanja Slovenske filantropije odgovarjajo na izzive, s katerimi se udeleženci srečujejo
v praksi, saj pokrivamo področja kjer imamo veliko izkušnjami »s terena«. Največja prednost
naših usposabljanj je v kakovostnih in izkušenih izvajalcih, ki so sposobni v kratkem času

povezati skupino, slišati potrebe udeležencev in podati vsebine na strokoven ter hkrati
zanimiv način.

Poleg rednih izobraževanj prostovoljcev smo v okviru programa migracije v lanskem letu
izvedli strokovno izobraževanje 'Krepitev kompetenc pri delu z migranti', ki je bilo
namenjeno strokovnjakom in prostovoljcem. Izobraževanje, ki je obsegalo 5 modulov (uvod
v migracije, medkulturnost, komunikacija pri delu z migranti, izzivi pri delu z migranti in
duševno zdravje migrantov) smo izvedli v Ljubljani in Mariboru. Prav tako smo izvedli dve
izobraževanji za strokovnjake na temo rejništev za otroke brez spremstva.
Izvajalci izobraževanj iz vseh področij dela Slovenske filantropije so sodelovali tudi v številnih
izobraževanjih, ki jih organizirajo druge organizacije, mednarodne in nacionalne.
Tjaša Arko
Franci Zlatar
Primož Jamšek

Socialnovarstveni programi
Program Prostovoljstvo
Tjaša Arko, univ. dipl.prof. lik. um, vodja programa Prostovoljstvo
V okviru programa Prostovoljstvo koordiniramo Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij,
v katero je bilo v letu 2019 vključenih 1.750 organizacij. Organizacijam nudimo podporo pri
vzpostavitvi in izvajanju prostovoljskih programov ter pridobivanju prostovoljcev. Odzivamo
se na aktualno dogajanje, skrbimo za razvoj prostovoljstva ter pravilno razumevanje le tega.
V letu 2019 smo zagovarjali pomen dodatka na delovno aktivnost, ki se je nanašal na
področje prostovoljstva. Sodelujemo z občinami, šolami, bolnišnicami, drugimi nevladnimi
organizacijami, javnimi zavodi, mediji in ostalimi institucijami. Pripravljamo in izvajamo
različna izobraževanja za prostovoljce in mentorje. Pod našim okriljem delujejo številni
projekti, ki lajšajo življenja posameznikom v stiski: Prostovoljski servis, Razdeljevanje viškov
hrane – Obrok ljudem, ne smetem. Na naših lokacijah so ljudem na voljo strokovno
usposobljeni sodelavci, na katere se ljudje lahko obrnejo po nasvet, pomoč ali svetovanje za
vključitev v prostovoljstvo, ali za pomoč pri rešitvi njihovih stisk.

Organiziramo vseslovensko prostovoljsko akcijo Dan za Spremembe; Nacionalni teden
prostovoljstva, v okviru katerega potekata Veseli in Slovesni dan prostovoljstva ter različne
strokovne posvete. V letu 2019 smo izpeljali tudi Kongres prostovoljstva na temo Merjenja
učinkov prostovoljstva. Podeljujemo nagrade Prostovoljstvu prijazno mesto, Naj prostovoljec
v javni upravi, Naj mentor prostovoljstva ter Junaki našega časa (prostovoljstvo med učenci
in dijaki). Spremljamo aktualne dogodke na področju prostovoljstva in jih posredujemo
zainteresirani javnosti v obliki prostovoljskih e-novičk, novic na spletni strani
www.prostovoljstvo.org ali preko družbenih omrežij. V letu 2019 smo ponovno pridobili
sredstva v okviru razpisa Ministrstva za javno upravo, namenjenega 4-letnemu delovanju
programa Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. V okviru vsebine je še veliko možnosti
in priložnosti za razvoj, vzpostavljanje novih prostovoljskih programov in mednarodno
sodelovanje.

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
Nina Lukashevich, univ. dipl. inž. računalništva in informatike, vodja Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij, skrbnica baz podatkov
Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je nastala leta 2004 kot odgovor na skupno
potrebo posameznikov, organizacij in družbe po promociji prostovoljstva, prepoznavanju
vrednosti prostovoljskih aktivnosti in ustvarjanju naklonjenega okolja njegovemu razvoju.
Preko izobraževanj, svetovanja, mentorstva in informiranja spodbujamo kakovosten razvoj
NVO in organizacij s prostovoljskim programom ter s tem gradimo in krepimo njihove
kapacitete. Prostovoljskim organizacijam in organizacijam s prostovoljskim programom
pomagamo pri vzpostavljanju in vodenju prostovoljskih programov. V letu 2019 se je v mrežo
vključilo 108 novih organizacij, tako je do konca leta mreža povezovala že 1.750 organizacij
(leta 2004 jih je bilo 90).
Prostovoljskim organizacijam smo pomagali pri iskanju prostovoljcev prek objav na spletni
strani, jim svetovali pri vodenju evidenc prostovoljcev in prostovoljskih ur ter ureditvi
prostovoljstva v skladu z zakonodajo. Osebno smo bili v stiku z 1.975 organizacijami. Poleg
tega smo organizacijam pošiljali strokovne informacije na področju prostovoljstva v obliki
ciljnih informiranj, na podlagi katerih smo pripravili spletni zbornik. Izvedli smo intenzivno
petdnevno izobraževanje za mentorje prostovoljcev, izobraževanje za predstavnike NVO v
razvojnih svetih regij na temo Strategije razvoja prostovoljstva, regijski obisk
Spodnjeposavske regije, ter delavnico Zakon o prostovoljstvu v praksi. Na področju
zagovorništva smo spremljali izvajanje Strategije razvoja prostovoljstva pri posameznih

ministrstvih in za njih pripravljali priporočila. Odzivali smo se na aktualne izzive na področju
prostovoljstva (ukinitev dodatka za delovno aktivnost).
Z namenom pridobivanja prostovoljcev za vključitev v socialne programe, promocije
programov in izmenjave dobrih praks, smo zbirali informacije različnih humanitarnih in
invalidskih organizacij in drugih organizacij, ki delujejo na socialnem področju in objavili 493
potreb prostovoljskih organizacij po prostovoljski pomoči. Spletno stran
www.prostovoljstvo.org je v letu 2019 obiskalo 39.374 posameznikov. Pripravili smo dva
kataloga prostovoljskih aktivnosti za mlade. Vsakih 14 dni smo obveščali 7.960 prejemnikov
Prostovoljskih e-novic, posameznikov, organizatorjev, predstavnikov lokalne in državne javne
uprave in medijev o najpomembnejših novicah na tem področju. Še naprej smo nudili
podporo Etični komisiji organiziranega prostovoljstva. V letu 2019 smo izvedli tudi postopek
imenovanja novih članov komisije za obdobje 2019-2023. Izvedli smo natečaje Naj mentor in
Naj mentorica prostovoljcev in Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni
upravi.

Izobraževanja
Tjaša Arko, prof. lik. um, vodja izobraževanj
Izobraževanja Slovenske filantropije odgovarjajo na izzive, s katerimi se prostovoljci in
mentorji prostovoljcev srečujejo v praksi, saj smo nacionalna referenčna organizacija na tem
področju z veliko znanja in izkušnjami »s terena«. Največja prednost naših izobraževanj je v
kakovostnih in izkušenih izvajalcih, ki so sposobni v kratkem času povezati skupino, slišati
potrebe udeležencev in podati vsebine na strokoven ter hkrati zanimiv način. Izobraževanja
so odprta za udeležence iz različnih organizacij oziroma jih na željo prostovoljske organizacije
pripravimo in izvedemo samo za njihove prostovoljce. V letu 2019 se je izobraževanj s
področja prostovoljstva udeležilo 2.952 udeležencev.

Korporativno prostovoljstvo
Marjeta Lužnik, univ. dipl. prof. likovne umetnosti
V letu 2019 smo se malo bolj strukturirano lotili tudi družbene odgovornosti in povezovanja s
podjetji. Podjetjem smo ponudili različne možnosti sodelovanja z nami (predavanja o
družbeni odgovornosti, predstavitev prostovoljstva, izvajanje korporativnih prostovoljskih
akcij) in kar nekaj le-teh tudi uspešno izvedli. Gospodarske družbe lahko v prostovoljstvu

sodelujejo na način, da zaposlenim omogočijo, da se v delovnem času udeležijo
prostovoljske akcije. Tako smo se v letu 2019 povezali z 10 podjetji in izvedli 17 korporativnih
prostovoljskih akcij na različnih področjih. Urejali smo okolico, belili prostore, osveževali
pohištvo, kuhali, izvajali čistilno akcijo, inkluzivno igrali nogomet in šli v hribe, zasajali
drevesa, izvedli urbano žetev in še marsikaj. Večina akcij je bila izvedenih skupaj z
uporabniki, tako da smo delu priključili tudi ozaveščanje, medsebojno spoznavanje, druženje
in veliko dobre volje. V letu 2019 so se nam pridružili: Zavarovalnica Sava, Sava Re, Lek,
Amgen zdravila, Phillip Morris, A1 Slovenija, Fraport, Petrol, Baxter in Japan Tobacco
International. Veselimo se nadaljnjih izzivov, ki jih lahko premagamo s povezovanjem.

Promocija prostovoljstva
Sabrina Lever, univ. dipl. fil., odnosi z javnostmi
Leto nas je najprej popeljalo v že deseto vseslovensko prostovoljsko akcijo Dan za
spremembe, ki smo jo 6. aprila prvič izvedli s podnaslovom Odpravimo diskriminacijo. 173
akcij, ki so potekale v 80 različnih krajih po Sloveniji, je izvajalo skoraj 600 organizacij in več
kot 9000 prostovoljcev in sodelujočih, z namenom odpravljanja predsodkov in osveščanja o
enakih možnostih, ne glede na starost, spol, narodnost, versko prepričanje ali družbeni
položaj. Ker prostovoljci in prostovoljke pomembno prispevajo k odpravi neenakega
obravnavanja, je bilo osveščanje o varstvu pred diskriminacijo tudi poudarek 20.
Nacionalnega tedna prostovoljstva (13. -19. maj). Za dvig prepoznavnosti prostovoljskega
dela in zahvalo prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam smo organizirali Veseli dan
prostovoljstva, ki je 16. maja potekal na Bregu ob Ljubljanici, Slovesni dan pa v Črni na
Koroškem. Enaindvajsetim šolam in dijaškim domovom, ki spodbujajo prostovoljstvo
učencev, smo podelili nazive Junaki našega časa; dvaindvajsetim občinam, ki aktivno
podpirajo prostovoljce in prostovoljske organizacije, naziv Prostovoljstvu prijazno mesto
2019; mentorjem, ki s svojim delom odlično vplivajo na prostovoljce, uporabnike in lokalno
skupnost, smo podelili nazive Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev; zaposlenim v javni
upravi, ki so se posebej izkazali kot prostovoljci, pa smo podelili naziva Naj prostovoljec in
Naj prostovoljka, zaposlen/a v javni upravi. Med njimi je bila tudi zdravnica Ninna Kozorog, ki
je kasneje postala tudi Slovenka leta 2019 in predlog za Delovo osebnost leta. Veseli nas, da
je novinarka MMC RTV SLO v rubriki Prostovoljci med nami predstavila zgodbo prostovoljca
Tadeja Kobala, ki je nazadnje postal celo ime leta Val 202. Za večjo prepoznavnost različnih
možnosti prostovoljskega dela za mlade smo poskrbeli tudi z organizacijo Kreativnega izziva
– mladi mladim in katalogi prostovoljskih priložnosti za mlade. Ob mednarodnem dnevu

prostovoljstva, 5. decembra 2019, pa smo na 12. Slovenskem kongresu prostovoljstva v Hiši
Evropske unije, s 126 predstavniki prostovoljskih organizacij obravnavali kako meriti učinke
prostovoljskega dela na prostovoljce, kakovost prejemnikov prostovoljske pomoči in družbo.
Prostovoljstvo smo predstavljali tudi na številnih dogodkih kot so: Arena mladih, Mirovniški
festival, Pedagoška tržnica in Lupa.

Prostovoljstvo v javnih zavodih
Prostovoljstvo v šolah
Andreja Hleb, univ. dipl. sociologinja, prostovoljstvo v javnih zavodih
Že vrsto let podpiramo prizadevanja šol in drugih zavodov v vzgoji in izobraževanju z
namenom krepitve pozitivne socializacije otrok in mladih, razvijanja empatije, spodbujanja
solidarnosti v družbi in gradnje spoštljivih medsebojnih odnosov. Aktivnosti, s katerimi mladi
krepijo te lastnosti, predstavljamo v natečaju Junaki našega časa. V lanskem letu smo tako že
petič povabili osnovne in srednje šole ter dijaške domove, da nam predstavijo projekte, v
katere se vključujejo kot mladi prostovoljci. Naziv je potrdilo 17 šol in dijaških domov, 5 jih je
sodelovalo prvič. Priznanja smo jih podelili na Slovesnem dnevu prostovoljstva.
Za šole smo izdali tudi 3 kataloge. V katalogu za pedagoške delavce smo predstavili ponudbo
programov oz. aktivnosti, ki so primerne za šole in druge zavode v vzgoji in izobraževanju na
področju uvajanja, razvijanja in krepitve programov prostovoljstva in migracij.
Pred poletnimi počitnicami in ob začetku šolskega leta pa smo šolam poslali katalog
prostovoljskih priložnosti za mlade. V njem so zbrana prostovoljska dela, v katerih lahko pod
posebnim mentorstvom sodelujejo tudi mladoletni. Katalog je primeren tudi za starše in
pedagoške delavce, ki želijo mlade usmeriti k širjenju obzorja na neformalen način,
povezovanju z organizacijami v svojem okolju in k doživljanju občutka lastne vrednoti.
Prostovoljstvo v bolnišnicah
Katarina Rotar, univ. dipl. arheol., koordinatorica uvajanja prostovoljstva v bolnišnice in
prostovoljstva v Onkološkem inštitutu
Prostovoljci v bolnišnicah pomenijo pomembno nadgradnjo zdravstvenih storitev. Bolnikom
ponujajo pogovor, oporo, družbo, vse večkrat pa prevzemajo tudi zagovorniško vlogo, v
veliko pomoč so lahko tudi zdravstvenim delavcem, zlasti če je prostovoljstvo primerno
organizirano. Slovenska filantropija bolnišnicam nudi podporo od odločitve za prostovoljstvo,
priprave prostovoljskega programa, pri organizacijskih vprašanjih, do izobraževanja

mentorjev, iskanja in usposabljanja prostovoljcev, nato bolnišnica sama prevzame
mentorstvo in koordinacijo prostovoljcev.
V letu 2019 smo sodelovali pri vzpostavitvi prostovoljskega programa na dveh oddelkih UKC
Maribor, podporo smo nudili pri vzpostavljanju in oživljanju prostovoljstva na nekaterih
klinikah v UKC Ljubljana in sodelovali pri osnutkih prostovoljskega programa na Psihiatrični
kliniki Ljubljana, ki še ni zaživel. Z OI Ljubljana smo še naprej skupaj koordinirali skupino
prostovoljcev in podprli oddelek za paliativno oskrbo pri izobraževanju prostovoljcev za delo
na oddelku.

Prostovoljski servis
Mateja Slapnik, dipl. social. del., koordinatorka prostovoljskega servisa
Tamara Doberšek Gomboc, mag. kulturolog. in antrop., koordinatorka prostovoljskega
servisa
Prostovoljski servis je socialnovarstveni program, ki je namenjen posameznikom in družinam,
ki so se znašli v stiski, ter za kakovostno življenje potrebujejo pomoč, katere si ali ne morejo
privoščiti ali pa le-ta ne obstaja. V letu 2019 smo v program vključili 282 uporabnikov: 108
oseb smo informirali o obstoječih programih, kjer so lahko prejeli ustrezno pomoč, 147
uporabnikom pa smo zaradi specifičnih potreb nudili tako strokovno kot prostovoljsko
pomoč. 52 prostovoljcev je 60 uporabnikom nudilo kontinuirano prostovoljsko pomoč v
obliki druženja, spremstva in učne pomoči. Prostovoljci so opravili 2.161 prostovoljskih ur in
okoli 1200 obiskov letno na domu. Na nas se obračajo tudi strokovnjaki iz bolnišnic, CSDjev
ter drugih institucij, ko naletijo na posameznike v stiski, ki jim obstoječi programi ne morejo
zagotoviti tiste dodatne podpore ali kvalitete v življenju, ki jo lahko ponudijo kakovostno
usposobljeni prostovoljci ter strokovnjaki, ki niso vezani na posamezne institucije. Strokovno
pomoč je nudil strokovni delavec in tako pomagal pri urejanju življenjske situacije, nudil
podporo in zagovorništvo in vzpostavljal sodelovanje z drugimi strokovnimi službami. Tistim
uporabnikom, ki so bili najbolj socialno ogroženi smo ponudili tudi materialno pomoč (jogije,
otroška kolesa, oblačila,…).

Razdeljevanje viškov hrane
Tina Velišček, univ. dipl. soc. ped., koordinatorka in mentorica prostovoljcevTamara
Doberšek Gomboc, mag. kulturolog. in antrop., koordinatorka projekta Viški hrane
Na Slovenski filantropiji si že od januarja 2014 prizadevamo, da hrano, ki trgovcem in
gostincem ostane konec delovnika, razdelimo osebam v stiski. To počnemo v okviru projekta

Viški hrane – obrok ljudem, ne smetem. Tako imamo na eni strani uporabnike, na drugi
prostovoljce in na tretji donatorje. Deljenje hrane poteka sedemkrat na teden, od tega se
hrana štirikrat razdeli v popoldanskem času, trikrat v tednu pa ob večernih urah. Dvakrat v
tednu se pelje hrana uporabnikom na dom, petkrat se uporabniki in prostovoljci srečajo na
sedežu Slovenske filantropije, kjer prostovoljci razdelijo že pripravljene obroke. V letu 2019
je na tem projektu delalo 42 prostovoljcev, vključenih je bilo 96 uporabnikov, imeli pa smo
12 različnih donatorjev, od katerih smo obroke prejeli. Vsega skupaj smo razdelili 9.840
obrokov.

Program Migracije
mag. Franci Zlatar, univ. dipl. sociolog, vodja programa Migracije
Namen programa je zagotoviti psihosocialno pomoč, nuditi svetovanje in izvajati
zagovorništvo ter tako prispevati k boljši vključenosti in lažjemu uveljavljanju pravic različnih
skupin migrantov. Pomembno komponento programa predstavlja pomoč pri integraciji
beguncev in drugih migrantov ter njihovo opolnomočenje, pomoč pri urejanju statusa in
dokumentacije, izobraževanje prostovoljcev in strokovnjakov za delo s ciljnimi skupinami, pa
tudi skrb za najbolj ranljive skupine uporabnikov, posebno otroke brez spremstva in družine.
V različnih državah po svetu se dogajajo številne vojne, množične kršitve človekovih pravic,
naravne katastrofe in drugo, zato je število razseljenih oseb najvišje po drugi svetovni vojni.
Posledični številni begunci in migranti prihajajo v Evropo, mnogi tudi v Slovenijo. Zaradi
velikega števila beguncev, ki so v zadnjih letih ostali v državah Zahodnega Balkana in želijo
vstopiti v EU države in tam poiskati zaščito, se je število prosilcev za mednarodno zaščito v RS
v letu 2019 povečalo, za zaščito je zaprosilo kar 3.821 oseb. Mnogi so Slovenijo kmalu
zapustili, mednarodno zaščito v RS je pridobilo le 88 oseb.
Delo programa migracije v letu 2019 je zaznamoval predvsem povečan obisk Dnevnega
centra za migrante v Ljubljani. Skupno smo beležili kar 7.099 obiskov dnevnega centra v
Ljubljani in Mariboru. Dnevni center so obiskali številni prosilci za mednarodno zaščito, ki so
po naporni poti v Slovenijo potrebovali varen prostor, humanitarno pomoč, informacije,
psihosocialno podporo, v številnih primerih pa tudi zdravstveno pomoč.
Tudi v programe svetovanja je bilo v letu 2019 vključenih kar 1.277 migrantov. V drugi
polovici leta 2019 smo začeli s ponovnim izvajanjem orientacijskega programa, ki je od
lanskega leta namenjen vsem osebam, ki v RS pridobijo mednarodno zaščito.

V letu 2019 smo aktivno sodelovali pri pripravi Strategije na področju migracij, ki jo je
sprejela Vlada RS.

Zagovornišvo
Mag. Franci Zlatar,
Aida Hadžiahmetović, univ. dipl. prav., strokovna sodelavka na področju zagovorništva
V okviru programa migracije izvajamo tako sistemsko kot tudi individualno zagovorništvo. V
okviru sistemskega zagovorništva smo se poleg odzivanja na nekatere predpise, ki vplivajo na
področje migracij (stanovanjska zakonodaja, zakonodaja, ki ureja socialne transferje),
sodelovali v nekaterih delovnih skupinah in strokovnih telesih in tako vplivali na razvoj
sistemskih rešitev, ki neposredno ali posredno vlivajo na področje migracij.
Sodelovali smo v naslednjih delovnih skupinah in strokovnih telesih:
-

Delovna skupina za pripravo Strategije Vlade RS na področju migracij,
Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in
obravnavo mladoletnikov brez spremstva,
Sekcija organizacij, ki delujejo na področju integracije migrantov, Socialna zbornica
Slovenije,
Sekcija socialnovarstvenih programov, Socialna zbornica Slovenije,
Komisija za ukrepanje v primeru spolnega nasilja in nasilja po spolu v Azilnem domu,
Delovna skupina za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije medkulturni mediator,
Center RS za poklicno izobraževanje,
Delovna skupina za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije skupnostni tolmač za
albanski jezik, Center RS za poklicno izobraževanje,
Delovna skupina za pripravo Pravilnika o postopku strokovne verifikacije
socialnovarstvenih programov, Socialna zbornica Slovenije,
Delovna skupina za pripravo metodologije ocenjevanja in izdajanja mnenj za
socialnovarstvene programe, Socialna zbornica Slovenije.
Delovna skupina za pripravo sistemskih rešitev na področju družinske in socialne
politike, MDDSZ,
Mreža PCD (skladnost politik za razvoj), Forum za enakopraven razvoj,
Delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi,
Program za otroke brez spremstva v Evropi.

Slovenska filantropija ponuja tudi pravno pomoč prosilcem in osebam s statusom
mednarodne zaščite ter osebam z migrantsko izkušnjo. To pomoč izvajamo individualno in
skupinsko. V tem delu jih informiramo o pravicah in dolžnostih – jim strokovno pomagamo v

postopkih, povezanih s to tematiko. Izvajamo delavnice v azilnem domu na teme, ki so
najbolj zanimive in koristne ciljni skupini.
-

Slovenska filantropija je s strani nevladnih organizacij član Medresorske strokovne
skupine, ki obravnava in odloča o dodatnih zdravstvenih uslugah in storitvah ter
razselitvah na privatni naslov. Ravno tako smo ena od nevladnih organizacij članic
Standardno operativnega postopka, zadolžena za obravnavo in strokovno pomoč
osebam z izkušnjo spolnega nasilja ter nasilja po spolu.

Delo z uporabniki
Živa Gabaj, univ. dipl. soc. del., strokovna sodelavka z delo z uporabniki
Pri neposrednem delu s prosilkami in prosilci za azil, begunkami in begunci ter migrantkami
in migranti različnih statusov si prizadevamo za individualno delo, tako da se za vsako
uporabnico oz. vsakega uporabnika programa ter za vsako družino koraki in smernice dela
oblikujejo posebej. Pomoč, ki jo nudimo: psihosocialna pomoč, pomoč pri spremstvu in
dostopanju do zdravstvenih storitev in specialističnih ambulant, pomoč pri vpisu v vrtce, šole
in na fakultete, pomoč pri uveljavljanju pravic do socialnih transferjev, pomoč pri urejanju
dokumentov, iskanju zaposlitev, pomoč pri vključitvi v različna usposabljanja, predstavitev
delovanja različnih organizacij in institucij, pomoč pri vključevanju v športne aktivnosti,
pomoč pri spoznavanju vsakdanjega življenja v Sloveniji, pri pisanju prošenj, življenjepisov,
iskanje in soustvarjanje možnostih za ureditev specifične življenjske situacije, idr.

Orientacijski program za migrante ob dodelitvi statusa
Ognjen Radivojević, univ. dipl. prof. zg., izvajalec orientacijskega programa
V letu 2019 smo po enoletni pavzi začeli izvajati Orientacijski program. V program bodo
vključeni ljudje, ki so/bodo v letu 2019, 2020 in 2021 pridobili status mednarodne zaščite, ali
pa so/bodo v Slovenijo prišli po osnovi združevanja z družinskimi člani.
S pomočjo Orientacijskega programa želimo ljudem, ki začenjajo novo življenje v Sloveniji,
podati čim več uporabnih informacij in praktičnih nasvetov, da bi jim prvo obdobje
integriranja v novo okolje naredili čim lažje. Program je zastavljen zelo intenzivno in traja en
mesec. Aktivnosti se izvajajo vsak dan med ponedeljkom in petkom. S pomočjo programa
poskušamo opolnomočiti ljudi za čim bolj samostojno funkcioniranje.
Z udeleženci programa se pogovarjamo o načinih funkcioniranja različnih sistemov v Sloveniji
in Evropi, npr. zdravstveni, šolski, bančni, ali pa sistem zaposlovanja. Pogovarjamo se o

praktičnih zadevah, navezanih na vsakdanje življenje, kot so: Kje in kako kupovati ceneje?, ali
pa kaj se lahko dobi na bolha.com? Z njimi delimo naše izkušnje, odkrivamo za njih še zmeraj
»skrita mesta« in jih povezujemo z lokalnim okoljem. Radi se pogovarjamo o razlikah in
primerjamo življenjske navade, da bi se čim boljše razumeli.

Dnevni centrer za migrante v Ljubljani in Mariboru
Primož Jamšek, dipl. social. del., vodja programa, izvajalec programa v Ljubljani
Dnevni center za migrante je razvojni socialnovarstveni program, ki se izvaja od leta 2017.
Njegov splošen namen je pomoč migrantom pri vključitvi v družbo skozi organiziranje
prostega časa uporabnikov. Program tako ne ponuja samo »druženja ob kavi«, ampak veliko
izobraževalnih aktivnosti, ustvarjalnih delavnic za otroke, pomoč mladim pri realizaciji
njihovih idej ter prostovoljsko udejstvovanje. Program je tudi vpet v lokalno skupnost in se
povezuje z najrazličnejšimi organizacijami.
Uporabniki programa so prosilci za mednarodno zaščito, begunci in drugi migranti, obeh
spolov in vseh starosti. Skupno jim je, da so izključeni iz slovenskega okolja zaradi
najrazličnejših vzrokov - slovenskega okolja niti ne poznajo in niso še poskusili narediti
korakov za vključitev; pomanjkanje socialnih veščin in znanja jezika za uspešno integracijo;
nizki denarni prihodki, oz. odvisnost od socialnih transferjev. Velik del uporabnikov se
srečuje tudi z lažjimi ali težjimi duševnimi stiskami, ki so posledica dogodkov v njihovi matični
državi, na poti ali posledica kulturnega šoka v Sloveniji.
Program je v letu 2019 vključil 902 uporabnika (leta 2018 409 ljudi), zabeležili smo 7.099
obiskov.
Pomembno vlogo je odigralo tudi 23 prostovoljcev, ki so naredili 1.960 prostovoljskih ur,
sredi leta sta se znotraj programa Evropske solidarnostne enote pridružila še prostovoljca iz
Poljske in Češke.
Število
Število
vključenih
obiskov
uporabnikov
Ljubljana
Maribor

781
129

4631
2468

Povprečen
čas
vključenosti
uporabnika
16 ur
40 ur

Število
moških

Število
žensk

Število
otrok

673
67

38
29

70
55

Ljubljana
Primož Jamšek, dipl. soc. del., vodja programa, izvajalec programa v Ljubljani

Program je bil v Ljubljani do meseca novembra odprt vsak delovni dan med 10. in 18. uro, od
takrat pa med 12. in 19. uro. Program je bil zelo obiskan že v začetku leta in je uspešno
vključeval najranljivejše posameznike. Z mesecem majem se je povečalo število novih
prosilcev za mednarodno zaščito v Azilnem domu v Ljubljani. Splošno vzdušje in tudi
bivanjske razmere so se s tem močno pokvarile. Tako prosilci niso več pridobili osnovne
človeške pozornosti, njihove izjave so bile v smeri: » za njih smo samo številke; na socialnega
delavca sem čakal štiri ure, nato pa me je odpravil v petih minutah«. Glede na razmere in
lokacijo dnevnega centra v Ljubljani je bila logična posledica, da so prosilci za mednarodno
zaščito pričeli veliko bolj obiskovati program.
Tako smo v letu 2019 imeli 781 obiskovalcev, na dan nas je lahko obiskalo tudi več kot 50
ljudi. Organizirali smo 6 izletov znotraj pobude mladih Eritrejcev, za kar so pridobili evropska
sredstva, projekt pa je bil predstavljen tudi v Bruslju v času Evropskega tedna mladih. Skupaj
s sedmimi migranti smo se udeležili tudi dvotedenske mladinske izmenjave na Slovaškem.

Maribor
Urška Živkovič, mag. psih., izvajalka programa v Mariboru
Obiskovalci Dnevnega centra za migrante v Mariboru so bile leta 2019 večinoma osebe z
mednarodno zaščito, ki živijo v Mariboru. Na naš vsakodnevni program je vplivala selitev
aktivnosti v prostore Zveze prijateljev mladine Maribor, kjer so nas prijazno gostili od marca
do konca leta. Vpliv se je poznal v porastu aktivnosti za mlade in otroke, ki so bili
najštevilčnejši obiskovalci dnevnega centra. Julija smo pričeli z izvajanjem projekta MINT –
Mentorstvo za integracijo otrok migrantov iz tretjih držav, ki je omogočil nadvse dobrodošlo
medvrstniško pomoč. Vsakodnevno je v naše prostore prihajalo do 20 otrok in mladih, starih
od 8 do 21 let na učno pomoč, druženje in skupinske aktivnosti. V dopoldanskem času so
potekale individualne učne pomoči za odrasle ter pomoč pri spremstvu na institucije. V
dnevnem centru je bilo aktivnih 34 prostovoljcev, večinoma iz lokalnega okolja, kar nekaj pa
jih je bilo tudi iz drugih držav (Finska, Turčija, Francija, Avstralija, idr.). Od septembra dalje je
naš vsakodnevni program popestril prihod prostovoljca Evropske solidarnostne enote iz
Češke, ki bo z nami 11 mesecev.

Mednarodno sodelovanje v okviru Dnevnega centra za migrante
Program Dnevnega centra za migrante se je v letu 2019 izvajal tudi s pomočjo mednarodnih
prostovoljcev. Partnerska organizacija Bridgeo iz Francije nam je poslala prostovoljca za štiri

mesece, meseca avgusta in septembra pa sta se nam pridružila prostovoljec in prostovoljka
iz Poljske in Češke, ki bosta z nami 11 mesecev.
Še vedno ostajamo aktivni partnerji E.P.A. – European Play Association, mednarodne
mladinske organizacije iz Nemčije. Posledica sodelovanja je bila udeležba slovenske ekipe
sedmih mladih z manj priložnostmi na 15dnevni mladinski izmenjavi na Slovaškem.

Otroci brez spremstva in drugi mladoletni migranti
Marina Uzelac, univ. dipl. soc. ped., strokovna sodelavka na področju mladoletnih
migrantov
Tudi v letu 2019 smo posebno pozornost posvečali področju otrok brez spremstva, ki so bili
iz različnih razlogov primorani zapustiti svoje domove in so brez spremstva staršev oziroma
zakonsko ali po običaju določenega skrbnika. Ker so prikrajšani za pomoč in zaščito staršev so
zanje potrebne posebna obravnava, skrb in zaščita. V okviru Medresorske delovne skupine za
vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva kot
ločene enote za celovito obravnavo glede na njihovo starost smo se kot predstavniki
nevladnih organizacij zavzemali za izboljšanje sistema obravnave in zaščite otrok brez
spremstva. Prav tako smo sodelovali pri izobraževanju zakonitih zastopnikov otrok brez
spremstva, skrbnikom in zakonitim zastopnikom pa nudili podporo pri izvajanju skrbništva in
zastopanja. Mladim migrantom smo s pomočjo prostovoljcev zagotavljali mentorje, ki so jim
preko različnih aktivnosti pomagali pri vključevanju v njihovo novo okolje.

Komisija za dodeljevanje finančnih sredstev za uporabnike programa
Migracije
Marina Uzelac
Uporabnikom programov Slovenske filantropije smo v letu 2019 razdelili 12.599,84 EUR
finančne pomoči, predvsem za namene podpore pri izobraževanju in pridobivanju
kompetenc za lažjo zaposlitev ter širšem vključevanju v družbo, pa tudi za osnovno
preživetje. Prejemniki pomoči so bili predvsem mladoletni begunci, družine in drugi ranljivi
uporabniki. Poleg donatorjev posameznikov so sredstva prispevali Petrol d.d. in Slovensko
mladinsko gledališče. Prav tako smo za naše uporabnike pridobili številne materialne
donacije, proste vstopnine za različne športne in kulturne prireditve, proste članarine za
različne klube in drugo.

Festival migrantskega filma 2019
Marina Uzelac

Med 17. in 20. junijem 2019 smo ob svetovnem dnevu beguncev organizirali jubilejni deseti
Festival migrantskega filma, katerega slogan se je glasil Neomejeni. Osnovno poslanstvo
festivala je ozaveščanje domače javnosti in spodbujanje javne razprave o situacijah, s
katerimi se soočajo milijoni beguncev in migrantov, ki so pogosto pozabljeni in premalokrat
slišani. S filmskimi zgodbami in prispevki povabljenih gostov smo opozorili na problematiko
zapiranja mej in begunstvo LGBTIQA+ oseb. V okviru festivala smo prikazali devetnajst
žanrsko raznovrstnih filmov in organizirali triinštirideset projekcij. Festival je potekal v
Ljubljani ter gostoval v Vipavi, Črnomlju, Metliki, Mariboru, Ljutomeru, Cerknici, Žalcu,
Murski Soboti, Logatcu, Novem mestu in Velenju. Projekcije in pogovori so potekali tudi na
Osnovni šoli Metlika, Osnovni šoli Dragatuš, I. Osnovni šoli Žalec in Osnovni šoli 8 talcev
Logatec. V okviru spremljevalnih dogodkov smo si poleg pogovorov z gosti ogledali gledališko
predstavo Projekt: Dom(ovina) Teatra Curriculum Vitae iz Gimnazije Šentvid ter okušali
eritrejske, sirske, iranske, bošnjaške in slovenske dobrote. Festivala se je udeležilo 1.500
obiskovalcev.

Program Medgeneracijsko sodelovanje
mag. Barbara Goričan, univ. dipl. soc. kultur, strokovni vodja Hiše Sadeži družbe Vipava in
vodja programa Medgeneracijsko sodelovanje
Tereza Novak, univ. dipl. fil.

Medgeneracijski program smo začeli razvijati leta 2006 s projektom Sadeži družbe, v okviru
katerega smo spodbujali povezovanje mladih prostovoljcev s starejšimi ljudmi, ki živijo v
lokalnem okolju. Cilj tega programa je ustvarjanje prostora za kreativno sodelovanje in
povezovanje različnih generacij z namenom ustvarjanja razumevanja in solidarnosti v družbi.
Leta 2008 smo projekt nadgradili s prvim medgeneracijskim centrom, Hišo Sadeži družbe v
Murski Soboti. Po vzoru tega centra smo leta 2013 vzpostavili Hišo Sadeži družbe v Vipavi,
leta 2014 Hiši v Črnomlju in Žalcu, v letu 2015 Hišo v Metliki. V letu 2017 smo v sodelovanju z
Zvezo prijateljev mladine Moste Polje kandidirali na razpisu MDDSZ in odprli še Hišo Sadeži
družbe Logatec, del medgeneracijskega programa pa izvajamo tudi v Ljubljani. Številke
uporabnikov in obiskov iz leta v leto vztrajno rastejo, kar kaže na veliko potrebo tovrstnih
široko vključujočih programov, ki ponujajo druženje, ustvarjalnost, povezovanje in podporo.

Hiša Sadeži družbe Vipava
Mateja Slapnik, univ. dipl. social. del., vodja Hiše Sadeži družbe v drugi polovici leta 2019

Medgeneracijski center Hiša Sadeži družbe Vipava je v 2019 deloval še zadnje leto. Tako kot
vsa leta doslej smo nadaljevali z izvajanjem programa medgeneracijskih dnevnih aktivnosti,
namenjenih vsem prebivalcem lokalne skupnosti, s poudarkom na medgeneracijski izmenjavi
znanj in izkušenj, solidarnosti, vseživljenjskemu učenju in aktivnemu staranju. V naše
dejavnosti smo aktivno vključevali vse tri ciljne skupine, katerim je program namenjen:
starejše nad 65 let, ki so socialno izključeni, mlade z manj priložnostmi in brezposelne osebe
(nad 55 let), ki ostajajo z vključevanjem v naš program še naprej aktivne.
V letu 2019 smo vključili 1.393 uporabnikov in izvedli 316 različnih delavnic: strokovne in
izobraževalne delavnice, tečaje jezikov, strokovna predavanja iz področja zdravega načina
življenja, prehrane, vzgoje, izobraževanja in prostovoljstva. Hiša v Vipavi je bila v vsem tem
času zelo dobro sprejeta s strani otrok. Za vključevanje otrok smo v 2019 izvedli šest
počitniških taborov, organizirali učne pomoči, tečaj kitare, družabne igre in ustvarjalne
delavnice, skupaj z OŠ Vipava izpeljali Mednarodni dan prijaznosti in Evropski dan jezikov. Na
ta dan nas je v Vipavi obiskal znani košarkar Miha Zupan, ki je v ospredje postavili znakovni
jezik in njegovo življenjsko zgodbo.
V našem programu je sodelovalo 23 prostovoljcev, ti pa so opravili 403 prostovoljskih ur.

Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
mag. Darko Krajnc, dipl. social. del., vodja Hiše Sadeži družbe Murska Sobota
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota je regijski medgeneracijski center za področje Pomurja.
Naše temeljno poslanstvo je socialno vključevanje in opolnomočenje, v okviru katerega
organiziramo in izvajamo dejavnosti, promoviramo prostovoljstvo, usposabljamo
prostovoljce in mentorje. Od leta 2017 skupaj s partnerji izvajamo projekt VGC Pomurja.
Naše dejavnosti obiskujejo ljudje različnih generacij, z zelo različnimi življenjskimi situacijami,
ki si med seboj pomagajo, ob naši podpori.
V letu 2019 smo ob pomoči 109 prostovoljcev, ki so opravili preko 4.400 ur prostovoljskega
dela, izvedli preko 1.300 aktivnosti in doživeli blizu 10.000 obiskov.
Izvajali smo počitniške dejavnosti, v katere so bili otroci vključeni dnevno od 3 do 6 ur
dnevno. Od gibalnih igric, ustvarjanja, spoznavanja različnih kultur in jezikov, pa vse do
kuharije. Celo v Ljutomer smo se odpeljali z vlakom.

Dogodek leta je bila nedvomno 10. obletnica Hiše Sadeži družbe Murska Sobota, ki smo jo
proslavili s kulturnim programom in predstavitvijo dejavnosti ter zahvalo vsem, ki nas
podpirajo.

Hiša Sadeži družbe Črnomelj
Marica Balkovec, dipl. social. del., vodja Hiše Sadeži družbe Črnomelj
V Hiši Sadeži družbe v Črnomlju smo bili v letu 2019 zelo aktivni. Izvedli smo veliko raznolikih
aktivnosti, aktivno smo sodelovali z drugimi organizacijami in društvi. Poskrbeli smo, da se je
v hiši odvilo veliko dogodkov, hiša je bila skozi vse leto center medgeneracijskih in
medkulturnih druženj, seveda smo se prilagajali željam in potrebam naših uporabnikov.
Izvedli smo štiri otroške tabore v času šolskih počitnic. Taborov se je udeležilo preko sto
otrok, vsebine smo prilagajali letnemu času. Ves čas otroških taborov se igramo družabne
igre, veliko se pogovarjamo, za hrano poskrbimo sami, saj otroci radi sodelujejo pri pripravi
kosila.
Zelo smo ponosni na okrogli mizi , ki smo jih pripravili v naši Hiši. Eno z naslovom
»Pogovarjajmo se o migracijah«, kjer so lokalni prebivalci na enem mestu povedali, kako se
soočajo z migranti. Druga okrogla miza je nosila naslov »Kako starejšim in drugim osebam
olajšati dostop do dobrin?«. Na našo pobudo je okrogla miza obrodila sadove in sicer na
način, da je Občina Črnomelj kupila avtomobil, ki omogoča starejšim in drugim oviranim
osebam dostop do dobrin v Črnomlju in jim s tem omogoča bolj zanimivo in polno življenje.
Zelo smo ponosni, da smo bili prav mi akterji tega projekta.
Z Večnamenskim Romskim centrom smo se pripravljali na Dan Romov, v Ljubljani smo se
predstavili na Veselem dnevu prostovoljstva. V septembru smo v okviru Tedna mobilnosti
sodelovali v grajskem atriju v Črnomlju, kamor smo povabili Martino Ipša. Ipša je pripravila
stand up komedijo na temo diskriminacije.
Leto smo zaključili tako, da smo se zahvalili našim prostovoljcem, brez katerih naše delo ne
bi bilo tako kvalitetno in opazno in Hiša Sadeži družbe ne bi bila tako pomembna v lokalnem
okolju.

Hiša Sadeži družbe Metlika
Mojca Ivanušec, dipl. social. del., vodja Hiše Sadeži družbe Metlika

HSD Metlika je z delovanjem pričela leta 2015. Do sedaj je bilo v aktivnosti Hiše vključenih že
več kot 718 različnih uporabnikov, kar dokazuje, da se število obiskovalcev povečuje. V letu
2019 smo v HSD Metlika izvedli 281 zanimivih in raznolikih medgeneracijskih delavnic in
drugih aktivnosti, ki smo jih organizirali glede na povpraševanje in želje naših obiskovalcev uporabnikov in prostovoljcev. Upoštevali smo tudi pobude organizacij in društev v lokalni
skupnosti in sodelovanje je bilo koristno za vse deležnike. Zelo smo se potrudili tudi pri
organizaciji poletnih otroških delavnic v Kulturnem centru v Semiču, saj so bile vsakič dobro
obiskane. Naši pogosti uporabniki so dolgotrajno brezposelni, iskalci zaposlitve, starejši,
osebe z omejeno mobilnostjo in osebe s kompleksnimi težavami (dolgovi, prehodne ali trajne
težave v duševnem zdravju, grožnje z deložacijo ipd).
Poleg različnih medgeneracijskih delavnic kot so kreativne delavnice, risanje mandal, osnove
računalništva za starejše, vaje za ravnotežje, šivanje, kulinarične in zeliščarske delavnice, smo
imeli v HSD Metlika tudi nekaj zanimivih predavanj. Večino delavnic so vodili naši
prostovoljci, nekaj pa smo jih izpeljali z zunanjimi sodelavci.
Pri načrtovanju dejavnosti smo večkrat sodelovali z Društvom upokojencev Metlika in z DC
ŠENT, saj smo skoraj vsak mesec skupaj urejali zelenico in okolico pred našimi poslovnimi
prostori ali pa se družili na ustvarjalnih delavnicah, ko smo izdelovali voščilnice za različne
priložnosti. Z DU Metlika smo v naših prostorih v počastitev praznika Mestne skupnosti
Metlika že tradicionalno organizirali turnir v pikadu, ki se ga je udeležilo 40 tekmovalcev in
obiskovalcev.
V HSD Metlika smo v času poletnih počitnic organizirali dva počitniška tabora. Julijski tabor je
obiskovalo sedem otrok, v avgustu pa smo imeli dnevno od 10 do 13 otrok. Zaradi
premajhnih kapacitet in pomanjkanja prostovoljce smo morali žal nekaj staršev, ki so želeli
otroke prijaviti v počitniški tabor, odkloniti. Na obeh taborih smo se skupaj s prostovoljkami
zabavali, ustvarjali na kreativnih delavnicah, barvali, si pripovedovali zgodbe, pripravljali
kosila, pekli piškote… in uživali poletje.

Hiša Sadeži družbe Žalec
dr. Barbara Lužar, univ. dipl. kulturologinja, vodja Hiše Sadeži družbe Žalec

Hiša Sadeži družbe Žalec je medgeneracijski center Slovenske filantropije in skupaj s partnerji
Ljudsko univerzo Velenje in UPI Ljudsko univerzo Žalec del večgeneracijskega centra Planet
generacij. Zelo smo vpeti v lokalno okolje Spodnje Savinjske doline, kjer izvajamo
organizirano prostovoljstvo, dvigujemo kakovost življenja ter povezujemo različne
generacije. Na leto skupaj z več kot 60 prostovoljci izvedemo približno 800 različnih delavnic
in dogodkov za vse generacije. Med našimi obiskovalci je polovica starejših, ostalo so iskalci
zaposlitve, zaposleni in osnovnošolci. Naša posebnost so delavnice z bolj duhovno vsebino
(joga, Falun dafa, gozdna terapija, zvočne kopeli, uravnoteženost misli, čustev in fizičnega..)

ter počitniški tabori za otroke stare od 6. do 11. let. Med vsakimi šolskimi počitnicami
organiziramo kreativne počitniške delavnice in celodnevno varstvo, v letu 2019 nas je
obiskalo več kot 60 otrok, ki se radi vračajo.
V letu 2019 je bila Hiša Sadeži družbe Žalec že drugo leto NVO s potencialom regijskega
stičišča NOVUS, pridružili smo se humanitarnim projektom kot so Kvačkane hobotnice za
nedonošenčke ter Rožnate pletenine Europa Donna. Hiša Sadeži družbe Žalec je 11. marca
praznovala tudi svoj peti rojstni dan.

Hiša Sadeži družbe Logatec
Saša Musec Čuk, univ. dipl. prof. teologije in ruščine, koordinatorica aktivnosti Hiše Sadeži
družbe Logatec
V letu 2019 smo nadaljevali z rednimi aktivnostmi (joga, plesi za dušo, kvačkanje, slovenščina
za priseljene, pogovorna skupina za odrasle, računalniška pomoč za starejše in učna pomoč ),
ki so se v preteklih treh letih med uporabniki dobro prijele in imajo zato tudi dober obisk.
Zato smo pričeli še z nekaterimi drugimi rednimi aktivnostmi, ki potekajo od jeseni dalje
(latino plesi, EFT tapkanje, podporna skupina za starše, učenje kitare) in so med uporabniki
prav tako naletele na pozitiven odziv. Rednim aktivnostim dodajamo glede na potrebe centra
in okolja, kot tudi pobude naših obiskovalcev, enkratne ali terminsko kratkotrajne aktivnosti
(npr. 5-6 srečanj), s katerimi npr. obeležujemo tudi pomembne mednarodne dneve, okoljsko
ozaveščamo, krepimo medgeneracijski prenos znanj in veščin (kuhanje, šivanje…) in dajemo
prostor posameznikom in prostovoljcem, da pokažejo svoje znanje.
Poleg starejših, brezposelnih in družin, so naši najpogostejši obiskovalci otroci. Za njih smo
med vsemi počitnicami pripravili počitniška druženja, med poletjem pa tudi 2 tabora, ki se ju
je udeležilo 24 različnih otrok, med tem ko je počitniška druženja in poletne urice v juliju in
avgustu ter vse ostale preko celega leta obiskalo prek 100 različnih otrok. Sicer pa opažamo,
da se na nas obračajo tudi osebe iz drugih občin, kjer nimajo tovrstnih centrov ali pa ne
najdejo primernih vsebin zase, vedno več pa je povpraševanja za učenje slovenščine za tujce.
Mnogi bi si želeli tudi individualno pomoč prostovoljcev.

Vključevanje prosilcev za azil v medgeneracijske dejavnosti
Tamara Raftović Loštrek, univ. dipl. umetnost. zgod., vodja projekta STIRE - Spodbujanje
integracije preseljenih beguncev

Prosilke in prosilci za mednarodno zaščito, nastanjeni v izpostavi azilnega doma v Logatcu, se
redno udeležujejo različnih medgeneracijskih dejavnosti v Hiši Sadeži družbe Logatec.
Medgeneracijski center dojemajo kot odprt prostor kjer se lahko srečujejo z ostalimi
prebivalci Logatca, skupaj sodelujejo pri realizaciji različnih dejavnosti in imajo priložnost za
boljše medsebojno spoznavanje in povezovanje. V okviru kuharskih delavnic prosilke in
prosilci spoznavajo slovenske dobrote in nove okuse, hkrati pa imajo tudi priložnost
predstaviti jedi iz svojih matičnih držav (Sirija, Palestina, Eritreja, Azerbajdžan itn.). Prosilke
za mednarodno zaščito že od samega začetka Hiše Sadeži družbe Logatec vsak ponedeljek
redno obiskujejo kvačkarsko delavnico in skupaj z lokalnimi kvačkaricami sodelujejo pri
številnih družbeno angažiranih skupnostnih projektih, izdelujejo odejice za dojenčke v
azilnem domu, hobotnice za nedonošenčke v ljubljanski in mariborski porodnišnici, odeje za
Dom starejših v Logatcu, blazine za Hišo Hospic, vrečke za mladiče poginulih živali v
avstralskih požarih itn. Za svoje delovanje so prejele zahvalo Ambasade Avstralije in Občine
Logatec. Otroci, nastanjeni v azilnem domu, se z veseljem udeležujejo vseh aktivnosti
namenjenih najmlajšim obiskovalcem, kjer se družijo z otroci iz Logatca tudi zunaj šole. V
okviru vseslovenske prostovoljske akcije Dan za spremembe je HSD Logatec skupaj s prosilci
in prosilkami za mednarodno zaščito, Ženskim nogometnim klubom Vrhnika, Društvom
invalidov Logatec in Športnim društvom Baron organizirala nogometni turnir v izpostavi
azilnega doma v Logatcu. Prijateljski turnir v inkluzivnem nogometu je imel za cilj razbijanje
različnih stereotipov in socialno vključevanje v športnem duhu skozi povezovanje
inkluzivnega in tekmovalnega nogometa.

Program medgeneracijskega sodelovanja v Ljubljani
Živa Gabaj, univ, dipl. soc. del., koordinatorka medgeneracijskih aktivnosti v Ljubljani
V okviru projekta Večgeneracijski center Skupna točka smo izvedli 177 skupinskih aktivnosti,
ki jih ji je je obiskalo 1.207 uporabnic in uporabnikov programa. Organizirali smo številne
ustvarjalne, kreativne, športne in kulturne delavnice za otroke iz begunskih in otroke drugih
priseljenskih statusov ter za otroke iz socialno ogroženih družin. Redno so potekale joga za
starejše, kuharske delavnice, delavnice za ohranjanje in promocijo lastne kulture, pogovorne
delavnice za starše, delavnice o iskanju zaposlitve in izboljšanju zaposlitvenih možnosti,
delavnice za krepitve starševskih kompetenc, delavnice za izboljšanje komunikacije,
medsebojnih odnosov, zmanjševanje čustvenih stisk, kakovosti družinskega življenja,
zdravega načina življenja, premagovanja stresa in preventiva, delavnice za razvijanje
funkcionalnih kompetenc - iskanje namestitve: pravice in obveznosti stanodajalcev in
najemodajalcev ter številne druge. V okviru programa so bila izvedena tudi številna
individualna informiranja uporabnic in uporabnikov programa, ki so se izkazala kot izjemno
potrebna in koristna in s katerimi so bili uporabniki programa zelo zadovoljni.

Pri izvajanju programa so nam pomagale prostovoljke iz drugih kultur in dežel, kar je
pomembno prispevalo tudi k medkulturnemu povezovanju, druženju in prenosu znanja med
udeleženimi.

Programska enota Promocija zdravja
Ambulanta s svetovalnico za osebe brez urejenega osnovnega zdravstvenega
zavarovanja
Alenka Ugrin Vatovec, dipl. soc. del., strokovna delavka za delo z uporabniki
V Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja nudimo brezplačno
zdravniško in psihosocialno pomoč našim uporabnikom. Pomembno vodilo pri našem
delovanju je – slediti uporabnikovim potrebam (po zdravniški, psihosocialni, pravni,
psihoterapevtski pomoči) in s svojim delovanjem poskrbeti, v kolikor je to mogoče, da se
uporabnik čim prej vključi v sistem zdravstvenega zavarovanja, v katerem je njegova pravica
do zdravja najbolj zaščitena.
V letu 2019 je v ambulanti delovalo 30 prostovoljcev, med katerimi prevladujejo zdravniki.
Med njimi pa so tudi: fizioterapevtka, babica, farmacevti, psihologa, pravnika, pripomorejo
pa tudi študentje farmacije. V l. 2019 so opravili 1.676 prostovoljskih ur.
Septembra 2019 je vodenje Ambulante po izjemno uspešnem vodenju dosedanjega vodje,
dr. Aleksandra Dopliharja, vodenje ambulante prevzela dr. Vida Drame Orožim, tudi
dolgoletna prostovoljka v Ambulanti.
Poleg prostovoljcev v Ambulanti delajo še tri zaposlene: medicinska sestra, socialna delavka,
in čistilka.
V l. 2019 beležimo 89 novih uporabnikov programa Posvetovalnice znotraj Ambulante.
Šestnajstim smo v tem obdobju pomagali urediti zdravstveno zavarovanje, ena oseba je
umrla.
Konec l. 2019 imamo v Posvetovalnici registriranih 1.205 uporabnikov.
Značilnosti našega programa:




Slediti potrebam uporabnikov.
Vsi delujoči prostovoljci so visoko usposobljeni strokovnjaki z dolgoletnimi
izkušnjami.
Celostna obravnava uporabnikov – razvijanje interdisciplinarnega tima.

Mednarodno razvojno sodelovanje
Mag. Vahida Huzejrović, univ. dipl. prof. ang., koordinatorka področja mednarodnega
sodelovanja
V letu 2019 smo zaključili 3 letni projekt (2017-2019) na območjih Al-Hoceima in Tangierja v
Maroku, ki je s pomočjo gradiva Naše pravice neposredno usposobil 4 lokalne strokovnjake,
ki delujejo na področju človekovih pravic, ter 40 učiteljev, 614 staršev in 1.307 otrok za
prepoznavanje in uresničevanje svojih pravic in pravic vrstnikov. Za otroke in njihove starše
je bilo organiziranih 559 delavnic. Pridobljena znanja so aplicirana v vsakdanjem življenju.
Otroci so skupaj s svojim učitelji organizirali in izvedli 6 javnih kampanj, v katerih je
sodelovalo najmanj 200 udeležencev. Strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja so se
usposobili za nadaljnje širjenje znanja o otrokovih pravicah med učitelji in otroki. O pravicah
otrok so bili preko različnih dogodkov in javnih kampanj seznanjena tudi širša javnost.
Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za zunanje zadeve RS.
V letu 2019 je skupina 17 učiteljev izvedla 102 delavnici za skupaj 623 otrok. Skoraj polovico
vključenih otrok so predstavljale deklice.
Najmanj 300 staršev otrok je bilo seznanjenih s projektom in s pravicami otrok v okviru
roditeljskih sestankov, skozi sodelovanje na nekaterih delavnicah, na javnih dogodkih in
prireditvah, ki so jih organizirali njihovi otroci ter v prostovoljskih aktivnostih v skupnosti.
Ključna aktivnost v zadnjem vmesnem obdobju poročanja je bil zaključni dogodek, ki je bil
namenjen končni refleksiji in oceni uspešnosti projekta. Udeležilo se ga je več kot 60
predstavnikov vseh ciljnih skupin in deležnikov v projektu: otroci, starši, učitelji, predstavniki
NVO ter predstavniki šolskih oblasti iz Al-Hoceima in Tangierja. Dogodek je povzel projekt in
predstavil aktivnosti ter rezultate.
V Moldaviji smo tudi zaključili 3 letni projekt (2017-2019), v katerem smo dosegli naslednje
rezultate: Kapacitete 27 nevladnih organizacij iz celotne Moldavije so bile okrepljene, v
okviru najmanj petih dogodkov in usposabljanj za delovanje na področju promocije,
ozaveščanja in zagovarjanja človekovih pravic, s posebnim poudarkom na pravicah otrok,
žensk in starejših.
Združene v neformalni mreži W.C.E so nevladne organizacije uspešno vključile končne
uporabnike in jih opolnomočile.

Skozi 10 manjših skupnostnih projektov je bilo najmanj 2.671 končnih uporabnikov, (775
otrok in 1.896 odraslih) neposredno informiranih o svojih pravicah. Organizacije so
prispevale tudi k informiranju širše javnosti o stanju človekovih pravic v Moldaviji na splošno,
s poudarkom na pravicah posebej ranljivih skupin, kot so otroci, ženske in starejši. Pridobile
so tudi znanja in izkušnje za delovanje na področju zagovarjanja človekovih pravic, predvsem
s pristopom od dna proti vrhu, kar je za številne zelo nov pristop, glede na to da jih večina
ponuja storitve in da so takšne potrebe v Moldaviji še vedno zelo prisotne.
V letu 2019 sta bila organizirana 2 dvodnevna javna medsektorska dogodka (usposabljanje in
konferenca) za 27 članic nacionalne mreže organizacij civilne družbe, ki je nastala v okviru
projekta, W.C.E. (women, children, elderly) in predstavnike relevantnih javnih institucij,
odločevalcev, mednarodnih organizacij in medijev. Dogodkov se je skupaj udeležilo okrog
200 udeležencev. Mreža je pridobila znanja za delovanje na področju teorije sprememb,
javnega zagovarjanja, spremljanja in ocene dela na terenu.
V okviru 12 manjših skupnostnih projektov je bilo v letu 2019 organiziranih 38 dogodkov
izobraževanja in ozaveščanja na področju človekovih pravic. Z njimi smo dosegli 875 končnih
uporabnikov - od tega 150 otrok, 495 žensk, 282 moških in 98 starejših.

Slovenska filantropija na terenu
Primož Jamšek, dipl. soc. del., vodja odziva in terenskega dela
V letu 2019 ni bilo potrebe po vzpostavitvi posebnega množičnega odziva prostovoljcev,
zahvaljujoč dejstvu, da nismo imeli večje naravne ali druge nesreče. Na Slovenski filantropiji
tako še najprej vzdržujemo stalno pripravljenost za tovrstne situacije. Baza ljudi, ki jih lahko
povabimo, direktno šteje več kot 600 posameznikov, vzpostavljeno imamo spletno aplikacijo
za hitro ter učinkovito koordinacijo velikega števila prostovoljcev.

Slovenska filantropija v številkah
Vseh posrednih in neposrednih neponovljivih uporabnikov naših
programov je 139.193.

Struktura sodelavcev

48 zaposlenih

613 prostovoljcev
27.899
prostovoljskih ur

Preračunana vrednost opravljenega prostovoljskega dela v eur: 279.124,00 EUR
Uporabniki programa Migracije

910 dnevni
center

1.277
vključenih
migrantov

345
mladoletnih

87
prejemnikov
finančne
pomoči

Način dela z uporabniki Slovenske filantropije
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FINANCIRANJE
SKUPAJ VIRI 2019: 1.241.615,31 EUR
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materialna pomoč
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VIRI FINANCIRANJA 2019
PRODAJA
3%
DONACIJE
5%
LOKALNI
8%

DRUGI NACIONALNI
1%
FIHO
9%

DRŽAVNI
33%

EVROPSKI
41%

FINANCIRANJE PO PROGRAMIH
MEDNARODNO
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1%
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11%
ZDRAVJE
5%

MIGRACIJE
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DELOVANJE
6%
PROSTOVOLJSTVO
IN DRUŽBENA
ODGOVORNOST
35%

