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Slovenska filantropija se že 29 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in
razvija prostovoljstvo, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna

zagovornica človekovih pravic.
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Začetek leta je bil zaznamovan z velikimi načrti in pričakovanji za leto polno dogodkov in
kakovostnih nadgradenj naših programov. Potem se je zelo hitro tudi vse obrnilo na glavo.

Takoj ob začetnih pozivih epidemiologov za zaustavitev dela zaradi širjenja virusa covid-19
smo se dogovorili, da moramo biti ves čas na voljo uporabnikom, vendar s prilagoditvami, ki
bodo v največji možni meri preprečila prenose okužb znotraj organizacije. Ostali smo odprti
prav vsak delovni dan v letu. Dejavnosti, ki smo jih lahko, smo prestavili na splet, ob tem pa
bili vedno odprti za individualne razgovore, kadar so bili potrebni. Kaj hitro smo odkrili, da
naši uporabniki potrebujejo dodatno varnost oziroma psihosocialno pomoč v teh nenavadnih
časih in kadar so nas potrebovali, smo bili na voljo. Razširili smo humanitarne programe,
predvsem prevzemanje in razdeljevanje viškov hrane na vse kraje, kjer imamo enote ali smo
prisotni zaposleni ali prostovoljci Slovenske filantropije. Kar smo se naučili v letih 2015 in
2016 smo s pridom uporabili. Ko nas je Civilna zaščita povabila k sodelovanju smo z nekaj
prilagoditvami delovnih mest vzpostavili terenski odziv in v dodatne aktivnosti za pomoč
najbolj ogroženim prebivalcev v epidemiji dodatno vključevali in koordinirali delo  83
prostovoljcev. Do sredine februarja 2021 sicer stroškov za delo v času epidemije (dodatno
vključevanje in koordiniranje prostovoljcev) od CZ nismo dobili povrnjenih.

Zelo veliko časa smo morali investirati v vsakokratno prilagajanje sistema dela spreminjajočim
se razmeram in ukrepom, vendar se je pripravljenost za prilagoditve celotnega tima že spet
enkrat izkazala za izjemno. Na srečo smo v zadnjih letih predvsem iz sredstev Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) in kohezijskih
sredstev Ministrstva za javno upravo (MJU) s kakovostnimi prenosnimi računalniki opremili
skoraj vsa delovna mesta in prehod na kombinirano delo od doma/iz pisarne, tudi v smislu
opremljenosti, ni bil težaven. Tudi investicija v res zmogljiv fotokopirni skener se je res odlično
obnesla. Brez tega delo od doma ne bi bilo tako učinkovito, včasih celo nemogoče.

Da bi lahko strokovni delavci, ki nudijo psihosocialno pomoč uporabnikom, delali kar se da
nemoteno, smo večino administrativnega dela prenesli na delo od doma in uvedli urnike
menjav, da smo lahko vsi v celoti opravili načrtovano delo.  Še več kot to, preizkusili smo
metode, ki smo jih načrtovali že prej (izobraževanja prek spleta) in tako v marsičem nadgradili
naše dosedanje delo. Uvedli smo nekaj novosti glede komuniciranja z javnostjo, v smislu
sistematičnega obveščanja o našem delu, o naših vrednotah in odzivih na dogajanja v družbi.

Seveda vsega nismo mogli izpeljati kot smo načrtovali. Naši veliki in tradicionalni nacionalni
dogodki so potekali povsem drugače kot prej, a smo tudi tukaj ubrali poti, ki so se izkazale za
zelo zanimive. Z njimi smo lahko dosegli ljudi, ki jih sicer ne bi, zato bomo z marsikatero novo
prakso obogatili delo tudi v bolj običajnih okoliščinah. Govorim o časopisu za promocijo
prostovoljstva s predstavitvijo zgodb zanimivih prostovoljcev, ki delajo v različnih
organizacijah; o posebnem dogodku ob Festivalu migrantskega filma, ki smo ga dopolnili z
»begunsko« kulinariko in izpeljali na dvorišču Slovenske filantropije;  

Kratek pregled dela



o tem, da smo pripravili časopis za podjetja in reciklirali stari naslov časopisa Slovenske
filantropije (Odprta cona), saj leta 2020 zanje nismo mogli pripraviti korporativnih
prostovoljskih akcij v živo. Lansirali smo novo kampanjo za promocijo prostovoljstva s
televizijskimi, radijskimi in spletnimi oglasi. Žal nam pridobljena sredstva za kampanjo ne
omogočajo večje prisotnosti v televizijskih programih, saj večinoma dobimo le nujne objave,
smo pa toliko bolj prisotni z oglasi na spletnih komunikacijskih kanalih.

To je bilo tudi leto, ko smo morali še večkrat kot sicer skupaj z drugimi nevladnimi
organizacijami (NVO) opravičevati svoj obstoj, tudi na način zagovorniških akcij, recimo za
ohranitev Sklada za NVO. Leto za zaposlene v NVO vsekakor ni bilo enostavno, ob obilici
dodatnega dela, ki smo ga opravljali tudi zaradi epidemije, smo morali ves čas in vedno znova
prenašati očitke na račun našega dela. Urad RS za komuniciranje (UKOM) pa nam na koncu
celo ni izplačal s pogodbo dogovorjenih sredstev za izvedbo projekta Človek ne jezi se, v
okviru katerega smo po osnovnih in srednjih šolah izvajali delavnice za ozaveščanje o pojavu
migracij in pozitivnih učinkih, ki jih prinašajo (o negativnih je govora že sicer preveč). Zaradi
zaprtja šol smo morali projekt prilagoditi in ker nam za spremembe niso hoteli dali soglasja,
nam pogodbenih sredstev niso izplačali, kljub v celoti izvedenemu projektu. Naj omenim, da
so bile delavnice tudi v primerih, ko smo jih bili primorani izvajati preko spletnih
komunikacijskih orodij, zelo dobro sprejete.

Na koncu koncev nas je situacija tudi dodatno povezala. Kolegije, ki jih imamo v Ljubljani
tedensko, smo zdaj razširili na vse naše poslovne enote preko ZOOM aplikacije, kar
predstavlja dobrodošlo pozitivno spremembo našega delovnega procesa. Prepričana sem, da
bo doprinesla h kakovosti našega dela, predvsem v še lažjem prenašanju dobrih projektov in
praks v vse naše poslovne enote. 
 
Tudi finančno smo leto izpeljali pozitivno. Negotovo okolje je stalnost, v katerem smo
navajeni delovati, tako da se vsi pretresi prejšnjih let akumulirajo v znanju in prispevajo k
lažjemu prilagajanju na nepredvidljive dogodke. Ob koncu leta smo veliko dela vložili v
pripravo projektov socialnovarstvenih programov, saj so se vsi naši večletni socialnovarstveni
programi v letu 2020 iztekli in smo se na novo prijavili na razpis za naslednje večletno
financiranje. Prav tako je nemoteno tekla naša proizvodnja šivanih izdelkov, izboljšali smo
promocijo na spletni strani in možnost spletnega nakupa, ki še naprej predstavlja dodatne
prihodke in predvsem prepoznavnost naše organizacije in dela, ki ga opravljamo.

V letu 2020 smo se tudi odločili za novo podobo Slovenske filantropije. Sprememba je
potrebna, ker je naša stara podoba in logotip, ki nas je predstavljal v preteklih letih, po
mnenju oblikovalcev že zastarel in nujno potreben prenove. Vpeljali jo bomo v letu 2021.

Tereza Novak
univ.  dipl .  f i lozofinja,
izvršna direktorica

Ljubljana, februar 2021



Marca razglašena epidemija ter z njo povezane spremembe potreb po prostovoljski pomoči
so močno zaznamovale delovanje vseh naših programov in botrovale vzpostavitvi novih
prostovoljskih programov.

Največji izmed teh programov je bil prav prevoz zaposlenih na delo in z dela. S tem smo
domovom starejših in bolnišnici pomagali, da je na delovnih mestih ostalo zadostno število
zaposlenih, saj bi v nasprotnem primeru pri obravnavi najranljivejših starejših ter pacientov
čutili hude posledice. V spomladanskem času zaprtja javnega prometa smo pomagali Domu
starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik. 57 prostovoljcev je takrat v 41 zaporednih dneh
skupno opravilo 1.124 prevozov ter tako pomagalo domu zagotavljati nemoteno delo 42
zaposlenih.

Javni promet se je zopet ustavil 16. novembra in že prvi dan ustavitve so prostovoljci v
omenjenem domu opravili 24 prevozov. Za pomoč sta nas prosila še dva domova: Dom
starejših občanov Bežigrad in DEOSS, enota Notranje Gorice, čez nekaj dni pa še
Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Ker je v tem času na pomoč priskočil LPP, so prostovoljci opravljali predvsem medkrajevne
prevoze, prevozov je bilo po številu manj, 628, vendar je bilo opravljenih več kilometrov, kar
26.600. Za DSO Ljubljana Vič-Rudnik ter UKC nismo izvajali le prevozov, delovali smo tudi
kot koordinacijski center za vse potrebe in smo tako v povprečju dnevno skoordinirali še
dodatnih 120 prevozov z drugimi izvajalci
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Od poletja naprej smo aktivno iskali ter usposobili 32 prostovoljcev za 6 socialnovarstvenih
zavodov. Ob razglasitvi epidemije v oktobru pa je bila na našo pobudo izdana tudi Odredba
Poveljnika Civilne zaščite RS za pomoč domovom starejših ter bolnišnicam. V začetku
novembra smo pričeli z intenzivnim delom v DSO Ljubljana Vič –Rudnik, enota Kolezija, kjer
so beležili veliko število okužb. Prostovoljci so bili pomembni pomočniki pri razdeljevanju
hrane in samem hranjenju, raznovrstni fizični pomoči na oddelku ter kasneje še pri
sprejemanju obiskov svojcev. Pomagalo je 17 prostovoljcev, ki so v samo dveh mesecih
opravili 496 ur. V najtežjih dneh na začetku decembra so prostovoljci priskočili na pomoč
tudi Domu starejših SeneCura v Mariboru. Ko so se stvari tam malo umirile pa so Domu
Danice Vogrinec v Mariboru pomagali pri prevozu hrane. 7 prostovoljcev je opravilo 168
prostovoljskih ur dela. Prostovoljci so se v sklopu preprečevanja širjenja okužb med
zaposlenimi vključili tudi na ljubljanski Psihiatrični kliniki. Z delom so pričeli 17. novembra,
do konca leta je 12 prostovoljcev opravilo 258 ur. Dve prostovoljki sta z merjenjem
temperature obiskovalcem in razkuževanjem pomagali tudi Splošni bolnišnici Jesenice in
skupaj opravili 80 ur.

Vzpostavljanje novih in »izrednih« programov Slovenske filantropije bi bilo mnogo lažje v
kolikor bi imeli »operativne« sogovornike, bili intenzivnejše vključeni v vladna načrtovanja
ter seveda tudi predhodno razpolagali z informacijami glede možnosti pokritja stroškov
prostovoljcev, ki ob tem tudi nastajajo. V pojasnilo: Vlada RS je 23. decembra sprejela sklep
za pokritje stroškov v času spomladanske epidemije. Ampak, to vsekakor ne bo »božičnica«
Slovenski filantropiji, saj zaradi napake v sklepu lahko upamo, da bomo ta denar prejeli do
velike noči leto kasneje.

Primož Jamšek
dipl .  socialni  delavec,  vodja
terenskega odziva

Že v spomladanskem času smo pripravili poziv
prostovoljcem, na katerega se je javilo več kot
150 prostovoljcev, pripravljenih priskočiti na
pomoč domovom starejših. Delovali smo
predvsem kot povezovalci, odzvali pa smo se
tudi s konkretnimi akcijami. S čistilno akcijo
steklenih površin smo priskočili na pomoč v
Domu starejših Ljutomer v času, ko so obstali
brez čistilnega servisa, v Domu starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik pa smo skupaj s
prostovoljci migranti izvedli tudi tridnevno
čistilno-urejevalno akcijo okolice doma in tako
omogočili varne sprehode stanovalcev v okolici.



Program Prostovoljstvo
Za nami je zanimivo leto. Sodelovali smo s številnimi prostovoljci, prostovoljskimi
organizacijami, občinami, šolami, univerzami, Upravo RS za zaščito in reševanje, bolnišnicami,
domovi starejših občanov, ministrstvi, mediji  in ostalimi institucijami. Pripravljali in izvajali smo
izobraževanja za prostovoljce in mentorje in končno realizirali idejo za kreiranje izobraževanj
preko spletnih aplikacij. Pripravili smo krajše uvodno e-izobraževanje za prostovoljce in tudi v
času epidemije omogočili, da so vsi, ki so se želeli vključiti v prostovoljstvo, dobili potrebne
informacije. Elektronska oblika izobraževanj za mentorje pa je omogočila, da smo postali bolj
dostopni, saj so se izobraževanj udeležili številni mentorji iz cele Slovenije. Organizacijam smo
nudili podporo pri vzpostavitvi in izvajanju prostovoljskih programov ter pridobivanju
prostovoljcev. Odzivali smo se na aktualno dogajanje, skrbeli za razvoj prostovoljstva ter
pravilno razumevanje le tega.

V letu 2020 smo se na stiske posameznikov odzvali v okviru programov Prostovoljski servis
in Hrano ljudem, ne smetem. Število prejemnikov viškov hrane se je povišalo iz 96 na 1.595. V
času epidemije smo socialno varstvenim zavodom in bolnišnicam pomagali pri vključevanju
novih prostovoljcev in v času ukinitve javnega prevoza organizirali prevoze za zaposlene. 

Kljub razmeram smo na drugačne načine organizirali vse naše velike dogodke, namenjene
promociji prostovoljstva: Dan za spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva in Forum
prostovoljstva. 

Prostovoljcem smo osebno ali preko telefona svetovali pri iskanju primernih prostovoljskih
del. Vsakih 14 dni so izšle prostovoljske e-novice, prostovoljstvo smo promovirali tudi preko
družbenih omrežij. Konec leta smo pripravili promocijsko kampanjo s sloganom »Biti
prostovoljec pomeni biti junak«.

V okviru mednarodnega projekta Making it Matter smo sodelovali pri razvoju metodologije
za merjenje učinkov prostovoljstva na prostovoljce in jo izdali v priročniku. Sodelovali smo na
številnih posvetih in okroglih mizah na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju ter se
tudi dodatno izobraževali. 

Program je bil sofinanciran s strani Fundacije FIHO, Ministrstva za javno upravo (MJU),
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM); Mestne občine
Ljubljana, Mestne občine Maribor in Evropske komisije v okviru programa Erasmus+.

Tjaša Arko
univ.  dipl .  prof.  l ikovne
umetnosti ,  strokovna vodja
programa Prostovol jstvo



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
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom ter s tem gradimo in
krepimo njihove kapacitete. Organizacijam pomagamo pri vzpostavljanju in vodenju
prostovoljskih programov. V letu 2020 se je v mrežo vključilo 89 novih organizacij, tako je do
konca leta mreža povezovala že 1.770 organizacij (leta 2004 jih je bilo 90). Osebno smo bili v
stiku z 1.985 organizacijami. Prostovoljskim organizacijam smo pomagali pri iskanju
prostovoljcev preko objav v Posredovalnici prostovoljskih del (objavljeno je bilo 230 potreb
organizacij po prostovoljski pomoči), jim svetovali pri vodenju evidenc prostovoljcev in
prostovoljskih ur ter ureditvi prostovoljstva v skladu z zakonodajo. Izvedli smo intenzivno
petdnevno izobraževanje za mentorje prostovoljcev. Poleg tega smo organizacijam pošiljali
strokovne informacije s področja prostovoljstva, tudi na v letu 2020 aktualno temo
organiziranja prostovoljstva v času koronavirusa. Izvajanje aktivnosti mreže smo prilagajali
izrednim razmeram v družbi. Kot odziv na reševanje družbenih izzivov smo razvili nov model
prostovoljstva »Prostovoljstvo v socialno varstvenih zavodih v času epidemije koronavirusa«.
V letu 2020 smo organizirali tri regijske obiske, v Jugovzhodni Sloveniji, Goriški in Primorsko-
notranjski regiji, ter tri delavnice Zakon o prostovoljstvu. Izdali smo zloženko Etičnega
kodeksa organiziranega prostovoljstva v nakladi 2.600 izvodov, ki smo jih razdelili
prostovoljskim organizacijam in organizacijam s prostovoljskim programom.

Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji, financer MDDSZ, projekt vodi Tjaša Arko
Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, financer MJU, projekt vodi Nina Lukashevich
Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji, financer FIHO, projekt vodi Tjaša Arko
Prostovoljski servis, financer FIHO, projekt vodi Mateja Slapnik
Razvijanje in promocija prostovoljskega dela med mladimi, financer Mestna občina Ljubljana,
projekt vodi Sabrina Lever
Razvijanje in promocija prostovoljstva v Mariboru, financer Mestna občina Maribor, projekt vodi
Tjaša Arko
Partnerji v projektu: Le z drugimi smo, financer MIZŠ – ESS, projekt vodi Tjaša Arko
Prostovoljstvo na Onkološkem inštitutu, sofinancira Onkološki inštitut, projekt vodi Katarina Rotar

Projekti 2020Nacionalni, lokalni

Mednarodni, v katerih smo partnerji
Making it matter – The impact of volunteering on social inclusion, financer Erasmus+, Evropska
komisija, projekt vodi Katarina Rotar

Slovenska mreža
prostovoljskih
organizacij

Nina Lukashevich
univ.  dipl .  inž.  računalništva
in informatike,  vodja
Slovenske mreže
prostovol jskih organizaci j ,
skrbnica baz podatkov



Promocija
prostovoljstva

Sabrina Lever
univ.  dipl .  f i lozofinja,
st iki  z  javnostmi na
področju prostovol jstva

Kljub temu, da je beseda leta 2020 postala karantena, pa bi lahko rekli, da bi ta lahko
postala tudi prostovoljstvo. Prostovoljci so bili namreč močno vpeti v aktivnosti za zajezitev
širjenja virusa in veliko posameznikov je prejelo njihovo pomoč. Tudi zato se je o
pomembnosti prostovoljstva in solidarnosti govorilo več kot običajno. Velik poudarek smo
seveda usmerili v to, da so organizacije in prostovoljci vedeli, kam vse se lahko vključijo
oziroma kako lahko pomagajo.

Poudarek že enajste vseslovenske prostovoljske skupnostne
akcije Dan za spremembe, ki smo jo zaradi razmer iz aprila
prestavili na 19. september, je bil prispevek prostovoljcev k
doseganju ciljev trajnostnega razvoja (odprava revščine,
kakovostno izobraževanje, dostojno delo, zmanjšanje
neenakosti, trajnostna mesta in skupnosti…). 90
prostovoljskih akcij je potekalo v 65 krajih. Med organizatorji
so bila društva, vrtci, šole, krajevne skupnosti, občine in  javni
zavodi. Po vsej državi je bilo na ta dan aktivnih več kot 350
organizacij in več kot 3.200 prostovoljcev.

Praznovanje prostovoljstva, zahvalo prostovoljcem in
organizacijam ter povabilo posameznikom, da svoj čas

namenijo tudi v dobro skupnosti, smo letos že
tradicionalno izvedli na 21. Nacionalnem tednu

prostovoljstva, ki je potekal od 25. do 31. maja 2020.
Nacionalni teden prostovoljstva so letos obeležili tudi na

Pošti Slovenije, in sicer z izdajo poštnih znamk in pisemskih
ovojnic. Vrvež v središču Ljubljane, ki letos ni prišel v

poštev, smo na Veseli dan prostovoljstva, 27. maja 2020,
nadomestili s 15.000 izvodi časopisa Dobra dela ne

potrebujejo reklame, ki je prikazal pestrost prostovoljskih
aktivnosti s številnih področij in krajev. Prostovoljci in

prostovoljke številnih prostovoljskih organizacij so jih na
ulicah delili po 43 večjih krajih v Sloveniji. 

Na Slovesni dan prostovoljstva, v ponedeljek, 25. maja, smo dvajsetim šolam in dijaškim
domovom, ki spodbujajo prostovoljstvo učencev, podelili nazive Junaki našega časa;
šestindvajsetim občinam, ki aktivno podpirajo prostovoljce in prostovoljske organizacije,
naziv Prostovoljstvu prijazno mesto 2020; 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.



Razpisali smo javni natečaj za pripravo materialov za nacionalno medijsko kampanjo, ki
državljane različnih starosti osvešča o prostovoljstvu kot eni izmed poti aktivnega delovanja
v dobro skupnosti ter povabila, da se kot prostovoljci aktivirajo tudi sami. Izmed prispelih
prijav smo se odločili za sodelovanje z Zavodom Fixmedia, ki je s pomočjo prostovoljcev
posnel dva televizijska in dva radijska oglasa ter nam pripravil podobo za družbene in
tiskane medije. Kampanja je nosila naslov Postati prostovoljec pomeni postati junak. Del
materialov se je osredotočal na reševanje izzivov dolgožive družbe oz. aktivacijo starejših,
del pa je bil namenjen mladim. 

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva smo zaradi znanih razlogov Forum prostovoljstva
z naslovom Vloga prostovoljstva v dolgoživi družbi organizirali prek spleta. Na okrogli mizi
so različni govorci predstavili več primerov dobrih praks podpore in organiziranja
prostovoljskih aktivnosti starejših in za starejše. Kot del foruma smo posneli tudi pet video
prispevkov prostovoljcev in strokovnjakov, ki delujejo na področju dolgožive družbe. 

Za večjo prepoznavnost različnih možnosti prostovoljskega dela za mlade smo poskrbeli z
organizacijo Kreativnega izziva – mladi mladim, in spletnimi katalogi prostovoljskih
priložnosti. Najmlajša prejemnica naziva Naj prostovoljka 2019 (do 19 let), ki ga podeljuje
Mladinski svet Slovenije, je na predlog Slovenske filantropije postala Nives Žlof Androjna. 

Pri nadaljnji promociji in zagovorništvu prostovoljstva nam bo zagotovo v pomoč obsežna
raziskava, ki so jo študenti magistrskega študija psihologije iz Filozofske fakultete v Ljubljani
izvedli pod mentorstvom izr. prof. dr. Eva Boštjančič. Monografija z rezultati raziskave bo v
prvi polovici prihodnjega leta izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani.
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Prostovoljski servis
in mentorstvo
prostovoljcem

Klas Preželj
univ.  dipl .  socialni
delavec,  koordinator

V program prostovoljskega servisa je bilo v letu 2020 vključenih 179 uporabnikov. Gre za
intenzivno delo z uporabniki pri pridobivanju pomoči v naši ali drugih organizacijah,
koordiniranje humanitarne pomoči posameznikom in družinam, prostovoljsko pomoč pri
manjših opravilih, učno pomoč, družabništvo, in še kaj. Od 179  intenzivno vključenih
uporabnikov v program prostovoljski servis je 40 posameznikov prejemalo pomoč
prostovoljcev, ki so opravili 1.145 ur prostovoljskega dela. V program razdeljevanja viškov
hrane smo vključili 1.593 ljudi, nekateri so bili vključeni skozi vse leto, drugi pa dokler je
obstajala potreba po pomoči. Samo v Ljubljani je na programu delovalo 70 prostovoljcev, ki
so opravili 1.086 ur prostovoljskega dela, da so priskrbeli hrano 182 uporabnikom.  
 
Mentor skrbi za vsakega prostovoljca, za vzpostavitev odnosa med prostovoljcem in
uporabnikom, usposabljanje prostovoljcev ter podporo prostovoljcem v času dela. Osebni
razgovori v živo na žalost niso bili mogoči zaradi ukrepov ob epidemiji, tako da so stvari
potekale večinoma preko telefona ali videoklica. Zaradi ukrepov je bila zmanjšana potreba po
druženju in učnih pomočeh, saj so se ljudje večinoma bali druženja v živo.

Prostovoljstvo
v bolnišnicah

Katarina Rotar
univ.  dipl .  arehologinja,
koordinatorica

Prostovoljstvo v bolnišnicah je v letu 2020 močno zaznamovala epidemija Covida-19; redke
bolnišnice so s prostovoljstvom nadaljevale skoraj brez sprememb, večina jih je običajno
prostovoljsko delo, predvsem družabništvo, vsaj začasno prekinila. 

Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (OI) je delo prostovoljcev vsebinsko ostalo enako, obseg
dela se je bistveno povečal, število prostovoljcev pa se je skoraj prepolovilo. Veliko težavo je
predstavljalo pridobivanje novih prostovoljcev, pa ne zaradi pomanjkanja zanimanja, temveč
zaradi previdnostnih ukrepov Onkološkega inštituta pri sprejemanju novincev v slabih
epidemioloških razmerah. Kljub vsemu je celotni ekipi OI uspelo ohraniti kakovosten
prostovoljski servis in veselimo se vrnitve vseh, ki so zaradi skrbi za zdravje začasno opustili
svoje prostovoljsko poslanstvo.

V drugih bolnišnicah s prostovoljskimi programi so prostovoljce vključevali v nova, drugačna
dela, povezana z novimi potrebami in preobremenjenostjo kadra. Vsem prostovoljcem in
mentorjem smo uspeli zagotoviti pravočasna izobraževanja oz. usposabljanja.



Nekatere bolnišnice pa so se s prostovoljstvom srečale prvič, med drugim tudi zato, ker so
prostovoljci bili in so še dobrodošla ali celo nujna pomoč med epidemijo. Nekatere izmed
teh že pripravljajo programe za nadaljnje vključevanje prostovoljcev. In prav to je verjetno
eden največjih dosežkov tega leta: da so bolnišnice spoznale pravo vrednost prostovoljcev in
prostovoljskega dela in ga želijo ohraniti tudi po koncu izrednih zdravstvenih razmer.

Prostovoljstvo
v šolah

Andreja Hleb
univ.  dipl .  sociologinja,
prostovol jstvo v javnih
zavodih

Za kakovostno izvajanje prostovoljstva je ključna vloga mentorja, v šolah, kjer so vključeni
prostovoljci večinoma mladoletni, še toliko bolj. S Katalogom aktivnosti Slovenske filantropije
za šole in druge zavode v vzgoji in izobraževanju smo strokovne delavce na šolah seznanili s
ponudbo izobraževanj, programov in aktivnosti na področju uvajanja, razvijanja in krepitve
programov prostovoljstva in migracij. 

V dveh katalogih, namenjenih osnovnošolcem, dijakom in študentom (oz. vsem mladim do
30. leta), smo s pomočjo organizacij zbrali prostovoljske aktivnosti, v nekaterih izmed njih so
pod vodstvom mentorjev lahko sodelovali tudi mladoletni. Zaradi epidemije so se ustvarila
nova prostovoljska dela, zato smo organizacije, ki so objavile aktivnosti v katalogu, pozvali, da
aktualna dela objavijo še na Posredovalnici prostovoljskih del ter označijo tista, ki so
primerna tudi za mladoletne. Informacije o tem, kam vključiti mlade prostovoljce, smo
posredovali tako šolam kot tudi Društvu šolskih svetovalnih delavcev. 

V šolskem letu 2019/2020 smo že šestič izpeljali natečaj Junaki našega časa. V njem smo
vzgojno-izobraževalne zavode povabili, da predstavijo projekte in aktivnosti, v katerih so
sodelovali mladi prostovoljci. Veliko načrtovanih aktivnosti seveda zaradi zaprtja šol niso
mogli izpeljati, zato smo učitelje nagovorili, da kot mentorji spodbujajo učence, da so lahko
koristni in solidarni tudi od doma. Naziv Junaki našega časa je potrdilo 16 šol in 1 dijaški dom,
na novo so ga prejele tri osnovne šole. Čeprav je bilo sodelujočih šol manj kot leto poprej, pa
je bilo rekordno število učencev – 757.

Izobraževanja
Mateja Slapnik
univ.  dipl .  socialna
delavka,  koordinatorica
izobraževanj

Na Slovenski filantropiji izobraževanja izvajamo tako za prostovoljce kot za mentorje oz.
koordinatorje prostovoljskega dela v različnih organizacijah, ki v svoje programe vključujejo
prostovoljce, namenjena pa so tudi učiteljem in širši javnosti. Pri izvedbi izobraževanj si ves čas
prizadevamo, da odgovarjamo na trenutne izzive, s katerimi se udeleženci srečujejo v praksi.



Največja prednost naših izobraževanj je v kakovostnih in izkušenih izvajalcih, ki so v
kratkem času sposobni povezati skupino, slišati potrebe udeležencev in podati vsebine na
strokoven ter hkrati zanimiv način.
 
Največji izziv v letu 2020 je bila zagotovo epidemija, ki nas je doletela in je korenito
spremenila našo organizacijo in izvedbo izobraževanj. V času epidemije jih zaradi ukrepov
nismo mogli izvajati v živo, ko pa je bilo mogoče, smo izvedbo prilagodili tako, da smo
vključevali manjše število udeležencev. Veliko smo jih prenesli na splet in ustvarili nova,
prilagojena e-izobraževanja, sprva za prostovoljce na terenu in kasneje za mentorje v
organizacijah. Odziva na razpisana izobraževanja je bilo ogromno in kot rezultat je
Uvodno izobraževanje za prostovoljce uspešno opravilo 556 posameznikov. Nekateri
izmed teh so že aktivni v številnih društvih, spet drugi so se na novo aktivirali v času
epidemije. V izobraževanja za mentorje preko spleta se je vključilo 158 mentorjev iz
različnih organizacij po vsej Sloveniji. V naša izobraževanja smo v letu 2020 vključili več
kot 2.300 udeležencev, tako v živo kot preko spleta. Ker so bila vsa izobraževanja zelo
dobro sprejeta in ocenjena s strani udeležencev, povpraševanje po njih pa je še vedno
veliko, z njimi nadaljujemo tudi v letu 2021.

Zagovorništvo Tjaša Arko, Andreja Hleb,
Sabrina Lever

Skozi celotno leto smo spremljali in opozarjali na pravilno uveljavljanje dodatka za delovno
aktivnost za prostovoljce, pri čemer smo zasledili številne kršitve. O pravilni interpretaciji
dokumenta, ki ga je v začetku leta izdalo MDDSZEM, smo pojasnjevali tako organizacijam,
prostovoljcem kot CSD-jem. MDDSZEM smo zaprosili tudi za pojasnitev o ukinitvi DDA za
študente, na MJU pa podali pobudo k razjasnitvi oz. ukinitvi plačevanja prispevkov v
zdravstveno in pokojninsko blagajno za prostovoljce. 
 
Spremljali smo izvajanje Strategije razvoja NVO in prostovoljstva in o opravljenem delu po
posameznih ministrstvih poročali na Svetu vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva,
prostovoljskih in nevladnih organizacij. Za omenjen Svet smo izpeljali tudi postopek
imenovanja novega člana. Skozi celo leto smo sledili zakonom v javni razpravi in podali naše
pripombe in dopolnitev k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi. Prizadevali smo si za
ohranitev Sklada za NVO ter pripravili in posredovali MJU protokol odziva mreže v času
naravnih nesreč in predlog izplačila stroškov prostovoljcem in vključenim prostovoljskim
organizacijam v času izrednih razmer.

Sodelovali smo tudi v Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije, fokus delovanja pa je bil
predvsem opozarjanje na neurejeno sistemsko financiranje vsebinskih mrež ter
izboljševanje in razvoj zmogljivosti za čezsektorsko zagovorništvo NVO. 
 
S tehnično podporo smo pripomogli tudi k delovanju Etične komisije organiziranega
prostovoljstva in spoštovanju Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.



Delo programa je bilo v letu 2020 v veliki meri zaznamovano s epidemijo koronavirusa.
Veliko aktivnosti smo tako prilagodili novi realnosti: svetovanja smo izvajali individualno ali
telefonsko, uporabnikom smo pomagali pri pridobivanju informacijsko-komunikacijske
tehnologije ter vzpostavljanju platform za spletno komunikacijo, migrantskim otrokom smo
pomagali pri šolanju na daljavo, nekatere naše dogodke (izobraževanja, sestanke, debate
itd.) pa smo preselili na splet. Kljub navedenemu smo izvedli vse zastavljene aktivnosti:
ponosni smo, da smo begunske otroke povezovali z vrstniki, ki so bili njihovi mentorji in so
jim tako olajšali vključevanje v okolje.

Program Migracije

mag. Franci Zlatar
univ.  dipl .  sociolog,
strokovni vodja programa
Migraci je

Izvedli smo že 11. Festival migrantskega filma, o azilu in migracijah smo osveščali različne
javnosti. Za učence, dijake in študente smo organizirali delavnice, na katerih smo jih
seznanjali z begunstvom in migracijami. Ob sodelovanju z drugimi deležniki smo pripravili
osnutek smernic za delo zakonitih zastopnikov za otroke brez spremstva. 

Epidemija je mnoge migrante pahnila v težko situacijo: mnogi so izgubili zaposlitev, številni
imajo še več težav pri dostopanju do institucij, otroci imajo pogosto težave pri šolanju na
daljavo, njihovo družabno življenje, ki je osnova za uspešno integracijo, pa je v veliki meri
omejeno. Žal je leto 2020 zaznamovalo tudi ponovno nižanje standardov na področju azila
in migracij. Kot odziv na slednje smo aktivno sodelovali pri pripravi predlogov glede novel
Zakona o mednarodni zaščiti in Zakona o tujcih.

Prav tako smo ponosni, da smo begunskim
otrokom pomagali pri šolanju ter da smo v
poletnih mesecih kljub epidemiji zanje
omogočili spoznavanje Slovenije in druženje z
vrstniki. Migrante smo informirali, jim
svetovali ter jih izobraževali, nudili smo jim
psihosocialno pomoč in podporo, zagotavljali
smo jim medkulturne mediatorje pri
zdravstvenih obravnavah, pomagali smo jim
tudi pri združevanju z družinskimi člani. V
program svetovanja smo vključili 1.091
uporabnikov.



Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč za brezdomce, prosilce za mednarodno zaščito in
osebe z mednarodno zaščito ter druge migrante v Republiki Sloveniji, financer: MDDSZEM, vodja: mag.
Franci Zlatar
Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru, financer: MDDSZEM, vodja: Primož Jamšek;
Podpora in pomoč pri integraciji imigrantk in imigrantov, financer: MOL, vodja: mag. Franci Zlatar;
Program pomoči za otroke in mladostnice/ke imigrantke/te, financer: MOL, vodja: Marina Uzelac;
Razvoj zaposlitvenih in drugih kompetenc mladih migrantov, financer: MOL, vodja: Primož Jamšek;
Krepitev socialnih veščin za hitrejšo integracijo mladih migrantov, financer: MOL, vodja: Primož Jamšek;
Spoznajmo Ljubljano, financer: MOL, vodja: Primož Jamšek;
Program dnevnega centra, svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči za migrante v Mariboru,
financer: MOM, koordinator: Urška Živkovič;
Pomoč in podpora beguncem in drugim migrantom v RS, financer: FIHO, vodja: mag. Franci Zlatar;
Pomoč in svetovanje pri zdravstveni oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno
zaščito, financer: Ministrstvo za zdravje, vodja: Ognjen Radivojević;
Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito (orientacijski program), financer: Sklad za azil,
migracije in vključevanje, Evropska unija in Urad RS za oskrbo in integracijo migrantov, vodja: Živa Gabaj;
Migrant migrantu glas, financer: Active Citizens Fund v Sloveniji, vodja: Jasna Rajnar Petrović;
PROAZIL, financer: Active Citizens Fund v Sloveniji, vodja: Aida Hadžiahmetović;
Spoznajmo se, financer: MOVIT, vodja: Urška Živkovič

Projekti 2020Nacionalni, lokalni

Mednarodni, v katerih smo partnerji

MINT - Mentorstvo za integracijo otrok migrantov iz tretjih držav (MINT – Mentoring for Integration of
third country national children affected by migration) – Sklad za azil, migracije in vključevanje, Evropska
unija, vodja: Marina Uzelac;
STIRE – Spodbujanje integracije preseljenih beguncev (STIRE – Supporting The Integration of the
Resettled), financer: Sklad za azil, migracije in vključevanje, Evropska unija, vodja: Helena Liberšar;
Solidarnost v prihodnji Evropi (Solidarity in a future Europe – SFE), financer: Evropa za državljane,
Evropska unija, vodja: mag. Franci Zlatar;
Multiplus, financer: Erasmus+, Evropska unija, vodja: Helena Liberšar.



Pri delu s prosilkami in prosilci za mednarodno zaščito, begunkami in begunci ter
migrantkami in migranti različnih statusov, je izrednega pomena dostop in pomoč v obliki
učinkovitega in strokovnega svetovanja in nudenje psihosocialne pomoči. Migranti so pri
nas vedno dobrodošli in pomembno nam je, da so dostojno obravnavani, da se jih ustrezno
informira in pomaga pri zastopanju, ki ga potrebujejo. Pri nas je pomoč in empatija
rezervirana za vse, ki so v stiski, ne glede na raso, vero, narodno pripadnost, pripadnost
določeni družbeni skupini in druge specifične osebne okoliščine. Nemalo migrantk in
migrantov s katerimi delamo, pestijo globoke notranje bolečine, ki se izražajo tudi preko
posttravmatskih stresnih sindromov, ki so nastali po travmatičnih dogodkih, ki so jih
ogrozile in postavile v težka stanja. Veliko teh bolečin se razgrajuje in prihaja na plano pri
psihosocialni pomoči, ki je seveda specifična in individualno oblikovana za vsakega
posameznika oz. družino. 

Na človeka gledamo celostno in skupaj z njim poskušamo najti možnosti za ureditev
specifičnih življenjskih situacij. Kot ključno za učinkovitejšo pomoč vidimo tudi povezovanje z
drugimi organizacijami in akterji, zato nas veseli, da nam je skupaj mar za pomoč in
izboljšanje položaja in počutja oseb, ki so vse prevečkrat izolirani, odrinjeni na rob ali
neenako obravnavani. Poleg vsesplošnih izzivov je lansko leto poskrbelo še za nekaj
dodatnih, saj se je veliko naših uporabnikov in uporabnic srečalo z še večjo osamljenostjo,
ter težavami, povezanimi z nezadostnim znanjem jezika in nezadostnim poznavanjem
kompleksnih sistemov v naši državi.

Mlad moški s številnimi 
zdravstvenimi težavami je zaradi
posledic epidemije izgubil redno
zaposlitev. Nudili smo mu pomoč

v obliki naročanja na številne
zdravstvene in komplementarne

naravne preglede, s pomočjo
katerih si je izjemno izboljšal
zdravje. Zastopali smo ga v

nekaterih postopkih, ki so bili
pozitivno rešeni in pomagali k
njegovim premikom naprej v

življenju in integraciji v Sloveniji.
Postal je naš prostovoljec in sedaj

on pomaga drugim.

Svetovanje
in psihosocialna
pomoč migrantom

Živa Gabaj
univ.  dipl .  socialna delavka,
strokovna sodelavka za
delo z uporabniki



V letu 2020 smo pravno podporo in zagovorništvo nudili 227 prosilcem za mednarodno
zaščito. Od teh jih je 20 dobilo status mednarodne zaščite. Ostali so ali odšli iz Slovenije ali
še vedno čakajo na odločitev Ministrstva za notranje zadeve.

Osebam z mednarodno zaščito smo strokovno pomagali pri postopkih združevanja z
družino. Združevanje je bilo odobreno v 15 primerih - 22 otrok je bilo združenih s starši
oziroma sorojenci in 9 odraslih se je pridružilo svojim partnerjem. S tem smo jim 
omogočili nadaljevanje družinskega, predvsem pa
varnega življenja v Sloveniji. 

Pravna pomoč
in pomoč pri
združevanju družin

Aida Hadžiahmetović
univ.  dipl .  pravnica,
pravno svetovanje

Mentorstvo
prostovoljcem

Lea Rojec
mag. socialnega dela,
koordinatorka in
mentorica prostovol jcem

V okviru programa Migracije koordiniramo in mentoriramo prostovoljce, ki nudijo pomoč
različnim skupinam migrantov, jih opolnomočijo ter prispevajo k integraciji. Organizirano
prostovoljstvo je pomemben dejavnik pomoči migrantom, ki se vključujejo v novo družbeno
okolje in še nimajo razvite podporne socialne mreže. Znotraj programa prostovoljcem nudimo
strokovno podporo in usmerjanje, ki je pri delu s tako ranljivo skupino izrednega pomena.

Vodili smo proces združevanja z družino za mladoletno
osebo z mednarodno zaščito z mladoletnimi sorojenci.
Možnost za to določa Zakon o tujcih. Največji izziv je

bil najti način dostave slovenskih dovoljenj za
prebivanje in potnih listov mladoletnim sorojencem. Po

navadni poti ni šlo, ker v njihovi državi nimamo
veleposlaništva. S precej potrebne iznajdljivosti smo

uspeli urediti izhodne vizume. Sodelavka je našla
osebo, ki je to uredila v matični državi in osebo, ki je
otroke uspešno pripeljala v Slovenijo. Veselje, da so

končno na varnem in skupaj je bilo neopisljivo. S
postopkom smo začeli leta 2018, v Slovenijo pa so prišli

v prvih dneh leta 2021.



Delo prostovoljcev je v letu 2020
vsebovalo nudenje učne pomoči,
učenje slovenščine, druženja,
pomoč družinam na domu, pomoč
pri iskanju stanovanja, učenje
risanja, igranje glasbil ter razna
spremstva k zdravnikom, na
upravne enote, itd. Kljub izrednim
razmeram so prostovoljci ostali
zagnani, se znašli in nadaljevali
s sodelovanjem na iznajdljive
načine.

Mentorstvo
prostovoljcem

Tamara Raftović Loštrek
univ.  dipl .  umetnostna
zgodovinarka,  koordinatorica
na projektu MINT

Mladi prostovoljci so se na začetku leta udeležili intenzivnega usposabljanja in se zatem
povezali z novo prispelimi otroci migranti v okviru mentorskega programa. Pripravili smo tudi
smernice za mentorje z namenom predstavitve njihove vloge, obveznosti in nasvetov za
olajšanje dela in komunikacije z otroki migranti. Prostovoljci so otrokom redno ponujali
podporo pri izobraževanju, učenju jezika, spoznavanju novega okolja in novih prijateljev. Poleg
individualnih posvetov, ki so potekali v živo, po telefonu ali elektronski pošti, smo organizirali
tudi mesečna mentorska srečanja, v okviru katerih so prostovoljci lahko delili svoje izkušnje,
govorili o izzivih, s katerimi srečujejo, ter dobivali direktno podporo in nasvete. Med številnimi
individualnimi in skupinskimi srečanji, izleti po Sloveniji, organiziranjem spoznavnega piknika
za starše, učitelje in mentorje, so pari dobili priložnost razviti svoj odnos in se spoprijateljiti.

Evalvacija je pokazala, da so odzivi in rezultati odlični, poleg izboljšanja jezikovnih spretnosti in
šolskega uspeha mentorirancev so starši izpostavili, da se otroci počutijo bolj samozavestno v
novem okolju, zahvaljujoč podpori njihovih mentorjev. Prostovoljci so poudarili, da so se
ogromno naučili o komunikaciji z ljudmi iz drugih kultur in kulturnih razlikah. Otroci so nam
zaupali, da so zelo hvaležni, ker smo jim omogočili, da spoznajo svoje mentorje. Ti so s časom
postali tudi njihovi prijatelji in jim veliko pomagali pri popravnih izpitih, vpisih v srednje šole,
učni pomoči; naučili so jih številne koristne reči, kot recimo kako kupiti vozovnico za vlak,
uglasiti kitaro, igrati bilijard in kje je najboljši sladoled v Ljubljani. Vsi otroci in njihovi mentorji
so se strinjali, da bi mentorski program z največjim veseljem priporočali svojim prijateljem.
Izjemno smo ponosni, ker so skoraj vsi mentorji podaljšali svoje dogovore o prostovoljskem
delu in nadaljujejo z delom tudi v novem letu, kljub epidemiji in številnim izzivom, ki jih je
prinesla.

Zgodbe o dobrem so nastajale in nastajajo vsak
dan znova, ko se srečata dva človeka, ki

pravzaprav pomagata in učita drug drugega. To
so trenutki, ko gospod iz Afganistana osvoji

osnove jezika in lahko samostojno naroči svojo
prvo skodelico čaja v slovenščini, ko deklica iz

Sirije končno uspe slediti rednemu pouku v njej
tujem jeziku in se nasmeji s sošolko, ali pa fant

iz Sudana, ki vstopi v svoje prvo stanovanje,
katerega bi brez pomoči prostovoljca težje našel.



Ko govorimo o integraciji migrantov, govorimo o dvosmernem procesu, kjer je potrebno
tako sodelovanje ljudi, ki so prišli v novo okolje, kot tudi družbe sprejemnice.

Zato je toliko pomembneje, da lažjo integracijo omogočamo tudi s razvijanjem trajnostnih
orodij, s katerimi si migranti (na začetku s pomočjo raznih organizacij in prostovoljcev) pot
do uspešne integracije lahko kujejo sami.

Na Slovenski filantropiji smo skupaj s številnimi mednarodnimi partnerji v zadnjih letih
razvili pretežno spletna orodja, ki jih lahko migranti uporabljajo na poti integracije.

Razvijanje orodij
za pomoč pri
integraciji

Helena Liberšar
univ.  dipl .  sociologinja in
francistka,  vodja projekta
STIRE

Ob prihodu begunci potrebujejo predvsem to, da se jezika naučijo za sporazumevanje v
vsakdanjih okoliščinah. Tečaji slovenskega jezika so zato velikokrat prezahtevni, ker v
preveliki meri poudarjajo učenje slovnice, kar begunce lahko demotivira za učenje. Ustvarili
smo spletni tečaj slovenskega jezika, s katerim se lahko naučijo jezika na osnovni ravni za
sporazumevanje v vsakdanjih okoliščinah - nakupovanje, obisk zdravnika, itd. 

Tečaj slovenskega jezika za sporazumevanje

Za migrante je ob prihodu najbolj zahtevno spoznati in razumeti delovanje različnih
sistemov v Sloveniji, pomembna pa so tudi znanja o tukajšnjem življenju in navadah.
Informacije so dostopne na spletu in tudi v nekaterih njihovih jezikih, tako da jih imajo
vedno pri roki.

Informacije o socio-kulturni orientaciji

Prostovoljstvo se je izkazalo za zelo pomembno in učinkovito sredstvo, ki pripomore k
uspešni integraciji. Zato smo že obstoječo bazo organizacij in prostovoljcev prilagodili v
angleški jezik, da je bolj dostopna tudi migrantom. Ti lahko tako sami iščejo dela ali pa se
registrirajo kot prostovoljci.

Posredovalnica prostovoljskih del v angleščini



Dnevni center za migrante je razvojni socialnovarstveni program, ki se izvaja od leta 2017,
tako v Ljubljani kot v Mariboru. Njegov splošni namen je pomoč migrantom pri vključitvi v
družbo skozi organiziranje prostega časa. 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.

Program je izredno pomemben iz vidika, da lahko našim uporabnikom zagotovimo čim bolj
celostno podporo. Mnogim pomoč v »tradicionalnih« oblikah svetovanja ni blizu, veliko rajši
samo preprosto preživijo nekaj časa z nami ali se udeležijo konkretnih aktivnosti, ki jim bodo
koristile v življenju. Širina programa in iznajdljivost izvajalcev omogočata prilagajanje
programa posameznikovim potrebam, kar se kaže v veliki obiskanosti in zaupanju, ki je
osnova za dobro svetovalno delo. 

Zagovorništvo Franci Zlatar, Marina Uzelac

V letu 2020 smo v okviru programa Migracije skupaj z nekaterimi drugimi deležniki začeli s
pripravo smernic za delo zakonitih zastopnikov. Prav tako smo intenzivno sodelovali pri
pripravi komentarjev in predlogov glede novele Zakona o mednarodni zaščiti in Zakona o
tujcih.

Sodelovali smo tudi v naslednjih delovnih skupinah in strokovnih telesih:

Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnava
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,
Medresorska strokovna komisija za zdravstveno varstvo in razselitev prosilcev za
mednarodno zaščito
Delovna skupina za pripravo nacionalne poklicen kvalifikacije skupnostni tolmač za arabski in
perzijski 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 strokovne verifikacije za socialnovarstvene
programe, Socialna zbornica Slovenije,
Mreža PCD (skladnost politik za razvoj), Forum za enakopraven razvoj,
Delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi.

Dnevni center
za migrante

Primož Jamšek
dipl .  socialni  delavec,
strokovni vodja Dnevnega
centra za migrante 



Leto 2020 je bilo seveda zaznamovano z epidemijo ter s tem stalno spreminjanje oblike
delovanja. Ko so drugi programi pričeli z manjšim obsegom dela v živo, smo mi npr.
podaljšali urnik delovanja, da bi lahko zagotovili vsem varen obisk centra.

Program je v letu 2019 vključil 515 uporabnikov (leta 2019 902 ljudi). Program izvajajo štirje
izvajalci, od tega dva za polovični delovni čas. Vsega nikakor ne bi mogli izvesti brez 48
prostovoljcev, ki so podarili skupno 3.336 ur prostovoljskega dela.

Dnevni center
za migrante
Ljubljana

Ognjen Radivojević
univ.  dipl .  prof.  zgodovine,
sodelavec v dnevnem centru
v Ljubl jani ,  izvajalec
orientaci jskega programa

Začetek leta 2020 je bil v Dnevnem centru za migrante (enako kot celotno leto 2019) zelo
pester, kar pomeni veliko obiskov, veliko novih obiskovalcev in bogat program. Vsak petek ob
dvanajstih smo vsi vpleteni v oblikovanje in izvajanje program na sestanku delili ideje in
ugotovitve glede potreb uporabnikov. Če smo opazili, da več uporabnikov aktivno išče službo,
smo na delavnicah podajali uporabne informacije in nasvete s tega področja. Če smo opazili,
da veliko ljudi prihaja s poškodbami zaradi težke poti, smo organizirali predavanja o prvi
pomoči, ko smo opazili da so ljudje napeti in obupani, smo se pogovarjali, kuhali, organizirali
piknike in izlete.

Epidemija je popolnoma spremenila pogoje za delo. Razmišljali smo, kako ohraniti duh
skupnosti in izvajati program, predvsem zasnovan na skupinskih aktivnosti v času, v katerem
so vsa druženja in zbiranja ljudi potencialno nevarna za prenos okužbe in nezaželena. Kako
pomagati ljudem, da preživijo težke čase, polne strahov, dvomov in obupanosti, a jih hkrati
držati čim bolj stran od nas in drugih? Kako ljudem predstaviti, da se ne morejo več prosto
zadrževati v zanje enem izmed redkih prijetnih in varnih prostorov v Sloveniji? Nismo dolgo
čakali. Začeli smo se dobivati na spletu, izvajati tečaje jezikov, se pogovarjati o filmih, knjigah,
ter o načinih, kako ohraniti mentalno zdravje in kvalitetno izkoristiti čas, preživet v »izolaciji«.

Opazili smo, da večina naših uporabnikov zaradi jezikovnih ovir ne more spremljati in
razumeti stalno spreminjajočih se pravil, povezanih z epidemijo. Začeli smo objavljati videe
na našem Instagram profilu, v katerih smo na dnevni ravni informirali uporabnike glede
vladnih ukrepov, števila okuženih in preventivnih aktivnostih za zmanjševanje možnosti
okužbe. Ne glede na vse je bil dnevni center fizično odprt vse delovne dni. Izogibali smo se
skupinskim aktivnostim, nudili pa osebne asistence in psihosocialno pomoč uporabnikom.



Pred tremi leti in pol sem spoznal družino iz Sirije, mama, oče in dva sinova,
5 in 15-letnik. Enkrat sem v pogovoru s starejšim fantom, takrat učencem 9. razreda

osnovne šole, vprašal:
 

»Kaj bi rad bil v prihodnosti?« 
 

On mi odgovori: »Jaz sem frizer!«.
 

Jaz ga poskusim popraviti :«Misliš, rad bi postal frizer?«
 

Zdaj on mene popravi: »Ne, jaz sem frizer! Tri leta sem delal kot frizer. V Turčiji sem
eno leto sam vodil frizerski salon.«

 
Nevajen spoznati petnajstletnika s kakršnokoli delovno izkušnjo sem ga  sumničavo

opazoval. Začutil je moj pogled in se odločil razbliniti moje dvome:
 

»Ali bi rad da te ostrižem, zdaj, takoj?«, me je vprašal. »Prav!« sem odgovoril.
 

Ko je v roke vzel škarje, sem takoj videl, da zelo dobro ve, kaj počne in da to počne
izjemno samozavestno. Čez 20 minut sem imel na glavi lepo urejeno pričesko, (ne ravno

po mojemu okusu, ampak zelo lepo urejeno). Ko sem se videl v ogledalu sem rekel:
»Vau, ti si pa res frizer.« 

 
Hotel sem vstati s stola, on pa me je ustavil: »Počakaj, nisva še končala! Zdaj ti bom

uredil še brado, ker jaz nisem samo frizer, jaz sem tudi brivec,« je nadaljeval, »pri nas
v Siriji to dela ena oseba.«

 
Vzel je britvico, pravo, starinsko, … kot iz filmov. Čez naslednjih 15 minut sem imel

urejeno tudi brado, kot še nikoli v življenju, s filigransko natančno urejenimi robovi.
Nobena kocina ni šla po svoje.

 
Tega fanta še vedno občasno srečujem, kdaj pa kdaj nas pride obiskati v Dnevni center.
Vsakič ko me vidi, mi pove, da nujno potrebujem striženje in da vse opravimo takoj, če

imam le čas. Vse, kar potrebuje, nosi s sabo v nahrbtniku in je vedno pripravljen
nekomu urediti lase.

 
Zdaj hodi v tretji letnik Srednje frizerske šole. Njegov talent je prepoznal eden od

najbolj znanih frizerjev v Ljubljani in ga je z veseljem sprejel »na prakso«. 
 

Zmeraj sem vesel, ko srečam tega fanta. Zdaj več ni deček iz osnovne šole. Zrastel je v
izjemno lepega fanta, vsakič z novo pričesko na glavi, zmeraj izdelano po zadnjih

modnih zapovedih.



Tamara Raftović Loštrek
univ.  dipl .  umetnostna zgodovinarka,  sodelavka v
dnevnem centru v Ljubl jani

Od januarja dalje je bil prostor dnevnega centra ob torkih rezerviran za aktivnosti,
namenjene ženskam in otrokom. Ugotovili smo, da se ženske počutijo boljše, če imajo
prostor in čas samo zase, da so takrat bolj sproščene in samozavestne ter se lažje
pogovarjajo o svojih potrebah, željah in težavah. Ta srečanja so hitro postala zelo priljubljena
in pomembna točka za številna nova prijateljstva. Medtem, ko se naše uporabnice učijo
slovenščine, tudi kvačkajo, šivajo, kuhajo, spoznavajo zdravstveni in šolski sistem v Sloveniji,
klepetajo, plešejo ter izmenjujejo znanja in izkušnje z ženskami iz Slovenije. Otroci se igrajo in
udeležujejo različnih likovnih, glasbenih, športnih delavnic in pohodov. Najrajši pa, skupaj s
zaposlenimi v dnevnem centru, skuhajo večerjo za ženske in jim jo z največjim ponosom
postrežejo. 

Zaradi epidemije in skrbi za svoje in zdravje svojih družin so naše uporabnice ostale izolirane
v svojih domovih in tudi za njih smo aktivnosti preselili na splet. Otroke smo prosili za pomoč
in so svoje mamice zelo hitro in uspešno naučili kako uporabljati ZOOM. Pouk slovenščine
poteka enkrat tedensko in udeleženke se učijo uporabne preživitvene slovenščine, kako se
sporazumeti pri zdravniku, v trgovini, v restavraciji, in številne koristne komplicirane besede
kot so: hlačne nogavice, modrc, vložki, pinceta, pila za nohte, čičerika, jajčevec, zamrzovalnik,
ribežen, itn. Dvakrat na mesec na učno uro povabimo tudi kakšno izmed njihovih slovenskih
prijateljic, s katerimi so se družile v Dnevnem centru. Poleg veselja, da lahko spet vidijo svoje
prijateljice, na ta način vadijo tudi konverzacijo in prepričani smo, da med epidemijo ne bodo
pozabile slovenščine



Deklica R. je stara 13 let in v
Dnevni center redno prihaja na
učno pomoč. Ker je v slovenskem

jeziku vedno boljša, sedaj
pomaga ostalim otrokom, prav

tako pa je izrazila željo po
pomoči, ko sta v Maribor prišli

prostovoljki Evropske
solidarnostne enote. Najprej je

zanju organizirala ogled mesta in
k temu povabila še druge deklice,
ki redno prihajajo k nam. Nato

ju je začela učiti slovenščine.
Svojo vlogo učiteljice je vzela
skrajno resno, saj po vsakem

srečanju dobita domačo nalogo.

Večina naših mladih obiskovalcev je
končala lansko šolsko leto z zelo
dobrimi ocenami, kar ne bi bilo
mogoče brez vsakodnevne podpore
naših prostovoljcev. Ob slednjem si
bomo letos 2020 zapomnili tudi po
uspešni obuditvi programa Viškov
hrane. Do konca leta smo našteli 464
prejemnikov hrane, ki so tako tujci,
begunci, kot tudi lokalni prebivalci.

Vse omenjene dejavnosti ne bi bile
mogoče brez prostovoljcev. Naša ekipa

je štela 45 prostovoljcev, ki so opravili
3.655 prostovoljskih ur. Trije

prostovoljci so (bili) udeleženci projekta
Evropske solidarnostne enote, ki so

(bili) dodana vrednost našim
programom. Na splošno so bili

prostovoljci najbolj aktivni pri nudenju
učne pomoči otrokom beguncem, ki so

potrebovali ogromno podpore zaradi
šolanja na daljavo - to je bil zagotovo
eden izmed večjih izzivov leta 2020. 

Dnevni center
za migrante
Maribor

Urška Živkovič
mag. psihologi je,  sodelavka v
dnevnem centru za migrante
v Mariboru

V program Dnevnega centra za migrante v Mariboru smo v letu 2020 vključili 163
uporabnikov, od tega 58 otrok in mladih do 18. leta. Povprečen dan je v dopoldanskem času
zajemal pomoč pri urejanju vsakodnevnih situacij, kot je izpolnjevanje obrazcev, pisanje
prošenj za službo in komunikacijo z raznoraznimi institucijami. Popoldne je bilo rezervirano
za mlajše, za nudenje učne pomoči. V času počitnic smo organizirali ti. 'angleške tedne', ob
tem pa smo preostali počitniški čas preživeli karseda družabno - ob delavnicah ročnih del,
sprehodih in aktivnostih na prostem. Jesen je potekala v znamenju vseslovenskega Dneva za
spremembe ter Festivala migrantskega filma, ki smo ga ponovno organizirali skupaj z GT22. 



Bistvo medgeneracijskih programov je druženje ljudi vseh generacij in njihovo sodelovanje v
najrazličnejših aktivnostih. Do marca so delavnice potekale v polni zasedenosti, z
razglasitvijo epidemije pa smo morali delo prilagoditi. Odvisno od določil NIJZ smo večali ali
manjšali skupine udeležencev, prestavljali delavnice na splet ter usposabljali uporabnike in
obiskovalce v rabi modernih tehnologij, da so lahko sledili aktivnostim in navezovali stike s
svojci. Brez izjeme smo bili odprti celo leto in kar nekaj aktivnosti preko spleta je bilo pri
udeležencih zelo dobro sprejetih. V večini naših medgeneracijskih centrov, Hišah Sadeži
družbe, smo začeli prevzemati in razdeljevati viške hrane in s tem obogatili programe, saj je
povpraševanje veliko. Če se družiti v zaprtem prostoru ni dalo, smo organizirali pohode in
druge aktivnosti na prostem. Naredili smo vse v naši moči, da smo našim obiskovalcem
pomagali polepšati dneve. Kjer in kadar je bilo nujno, smo vsaj najbolj potrebnim učne
pomoči nudili prostor, računalnike in prostovoljsko učno pomoč. Izpeljali smo večino
otroških taborov in leto zaključili uspešno glede na razmere in v upanju, da bo druženje v
naših centrih kmalu spet možno.

Projekti 2020

Tereza Novak

Program
Medgeneracijsko sodelovanje

Večgeneracijski center Dolenjske in Bele Krajine, Marela, financer MDDSZ, vodja Marica Balkovec
Občina Črnomelj
Občina Metlika
Večgeneracijski Center Murska Sobota, financer MDDSZ, vodja mag. Darko Krajnc
Občina Murska Sobota
Večgeneracijski center Planet generacij, financer MDDSZ, partnerji, koordinira dr. Barbara Lužar
Občina Žalec
Večgeneracijski center Ljubljana, financer MDDSZ, partnerji, koordinira Saša Musec Čuk
Občina Logatec

Nacionalni, lokalni



Hiša Sadeži družbe
Murska Sobota

mag. Darko Krajnc
univ.  dipl .  socialni
delavec,  vodja Hiše

Hiša Sadeži družbe Murska Sobota je prvi medgeneracijski center Slovenske filantropije. V
Pomurju organiziramo in izvajamo dejavnosti, promoviramo prostovoljstvo, usposabljamo
prostovoljce in mentorje. Naše temeljno poslanstvo je socialno vključevanje in
opolnomočenje. Od leta 2017 skupaj s partnerji izvajamo projekt VGC Pomurja.

Naše dejavnosti obiskujejo ljudje različnih generacij, z zelo različnimi življenjskimi zgodbami,
ki si ob naši podpori med seboj pomagajo. V letu 2020 smo ob pomoči 102 prostovoljcev,
ki so opravili preko 5.800 ur prostovoljskega dela, izvedli čez 1.200 aktivnosti in doživeli
okoli 8.000 obiskov. Izvajali smo počitniške dejavnosti, v katere so bili otroci vključeni od 4
do 7 ur dnevno. Dogajalo se je veliko, od gibalnih igric, ustvarjanja, spoznavanja različnih
kultur in jezikov, pa vse do kuharije. 

Projekt leta je bilo razdeljevanje viškov hrane. V času epidemije so se potrebe povečale, s
pomočjo desetih prostovoljcev pomagamo že preko 160 gospodinjstvom z okoli 650
družinskimi člani.

V naši šivalnici smo ob pomoči prostovoljk sešili preko 3.000 pralnih zaščitnih mask, ki smo
jih večino podarili našim uporabnikom in prostovoljcem. Poleg ponovne uporabe tekstila in
uporabnosti je dodana vrednost mask tudi njihova pisanost. 

Ljudje nam sporočajo, da nas pogrešajo, da pogrešajo stike v živo, da komaj čakajo na
druženja v Hiši. Nasmehi, objemi in stiski rok so neprecenljiv vir zdravja in dobrega počutja.
Spletna druženja težko zamenjajo osebne stike.

Hiša Sadeži družbe
Žalec

dr. Barbara Lužar
univ.  dipl .  kulturologinja,
dr.  znanosti ,  vodja Hiše

Hiša Sadeži družbe Žalec je medgeneracijski center Slovenske filantropije in partner
večgeneracijskega centra Planet generacij, ki že šest let dviguje kakovost življenja lokalne
skupnosti, promovira organizirano medgeneracijsko prostovoljstvo ter s socialno aktivacijo
ranljivih skupin prispeva k družbi, ki je vključujoča za vse.

V letošnjem letu smo kljub izrednim okoliščinam, ki so okrnile naše aktivnosti, skupaj z 52
srčnimi prostovoljci uspeli izvesti kar 650 različnih delavnic in dogodkov za vse generacije.
Udeležilo se jih je več kot 3.000 enkratnih uporabnikov našega programa. Nekatere
aktivnosti smo prilagodili, jih izvajali individualno oz. preko telefona in spletnih orodij (FB
skupina, skype, e-mail, zoom…).



Še posebej smo ponosni na naše prostovoljce, ki so kljub omejitvam opravili skoraj 2.000 ur
prostovoljskega dela, od tega kar 300 ur individualne učne pomoči za osnovnošolske otroke
iz socialno ogroženih družin, kar je v času šolanja od doma še posebej dragoceno. 

Hiša Sadeži družbe
Črnomelj

Marica Balkovec
univ.  dipl .  socialna
delavka,  vodja Hiše

Leto 2020 je bilo v vseh pogledih nekaj posebnega in ravno zato je bilo polno izzivov. V tem
letu smo skupaj z našimi prostovoljci ugotovili, da smo se v trenutku sposobni prilagoditi
novim razmeram. Izkazalo se je, da smo ljudje socialna bitja, da ne glede na razmere znamo
delovati skupaj - v dobro vseh. Na hitro smo prilagodili dinamiko v naši Hiši, prisluhnili smo
potrebam uporabnikov in jih uskladili z razmerami. Začeli smo z razdeljevanjem viškov
hrane in z njimi razveselili marsikatero osamljeno in žalostno osebo. Ranljive skupine, s
katerimi delamo v črnomaljski občini, so postale še bolj ranljive, mi izvajalci pa smo jim takoj
priskočili na pomoč.

Delo Hiše Sadeži družbe Črnomelj smo skupaj s prostovoljci širši javnosti predstavili na
dogodku Pri nas se kuha dobro. Vsi nastopajoči so naši uporabniki, kar nam je v veliko
veselje in ponos. Izrečenih je bilo veliko pohval in mi smo se strinjali, saj se ves čas trudimo
delati dobro in za ljudi.
 
Rada bi izpostavila šahovske delavnice, ki so v Hiši Sadeži družbe v Črnomlju polno
zasedene vsak četrtek popoldne. Vodi jih Vincenc Kobe, priznani šahovski mojster. Na
delavnice prihajajo očetje, sinovi in vnuki, torej ljubezen do šaha se prenaša med
generacijami. Ko prihajajo v Hišo, so njihovi obrazi resni, a v njihovih očeh je zaznati veselje
in željo po novih znanjih.

Poseben izziv so letos predstavljali
počitniški tabori, saj je bilo
potrebno zmanjšati število otrok in
prilagoditi vsebine. Odzvali smo se
na potrebe staršev, otrok in občine
Žalec, izpeljali kar sedem
ustvarjalnih počitniških tednov ter
tako 116 otrokom omogočili
zabavne, poučne in aktivne
počitniške dni. V času karantene
smo zašili in podarili več kot 1.100
mask, naše pridne prostovoljke pa
so za nedonošenčke nakvačkale
več kot 500 malih hobotnic.

Vida je aktivna gospa, stara blizu 90 let in
redna obiskovalka naših aktivnosti. Opazili
smo, da gospa pogosto pozabi jesti, saj ima

demenco in živi sama. S pomočjo društva Želva
Eureka smo ji v Hiši vsak dan organizirali

kosilo, da dobi vsaj en topel obrok na dan. Ne
znam opisati kakšna hvaležnost in ljubezen

prežema gospo vsakič, ko pride k nam. V joku
pravi, da smo edini, ki jih ima, in da tako lepo

skrbimo zanjo, da nam bo večno hvaležna.



Novi virus, zelo nalezljiv korona virus SARS-CoV-2, za Hišo Sadeži družbe Metlika pa največji
izziv leta 2020. Stroge omejitve, maske, distance, razkužila…sprostitev ukrepov…in zopet:
omejitve zbiranja ljudi, maske, razkužila, distanca. Stiske ljudi, depresija, “pa kdaj bo že tega
konec” odmeva v telefonu. In potem pride zima, slabo vreme, že ob štirih noč. Stiske ljudi se
še poglobijo. Aktivnosti se izvajajo le ena na ena. Otroci s strahom sprašujejo “ali bomo še
kdaj lahko prišli k vam na delavnice?” Starejši se skorajda ne upajo iz stanovanja, ker so tako
zbombardirani od vseh informacij in pritiskov svojcev. In tu smo mi. Hiša Sadeži družbe.
Malo da ne edina odprta vrata, kjer te pričaka nasmejan obraz izza maske. Končno…nekdo s
katerim se lahko pogovarjajo, na distanci seveda. 

Navkljub izzivom s katerimi smo se srečevali, so bili v letu 2020 tudi svetli trenutki in uspehi.
Ob vseh dokazilih, dovoljenjih, ukrepih in celo dnevom slabega vremena nam je uspelo
izpeljati 5. obletnico delovanja Hiše Sadeži družbe Metlika. Ob kulturnem programu, več
nastopajočih in govorcih, manjši pogostitvi s sadežem naše hiše – krompirjem –, smo
organizirali prijetno druženje. Kot velik uspeh si lahko pripišemo tudi vključitev v projekt
razdeljevanja viškov hrane med socialno ogrožene osebe. V hitrem času smo zbrali že 80
različnih prejemnikov viškov. Štejemo si kot velik uspeh, da lahko s kruhom ali kakšno
sladko dobroto pričaramo nasmeh na obraz in izraz hvaležnosti.

Hiša Sadeži družbe
Metlika

Vesna Petric
dipl .  delovna terapevtka,
vodja Hiše

Gospa pride v Hišo, zadihana
in kasneje, kot sva bili dogovorjeni.

Pove, da je gledala en mladinski film
in jo je tako zelo ganil, da je morala

vzeti pomirjevalo. Ker je to kar
skrajnost, vzeti pomirjevalo zaradi
filma, sem jo skozi vprašanja vodila
v pogovor, ki je trajal dobro uro. Na
koncu sva prišli do sklepa, da le ni

bil film vzrok za njen stres ampak le
povod. Vzrok pa je bil nenehen stik z
informacijami o omejitvah, številu
okuženih, informacije je po vsakih
novicah posredovala naprej. Na

koncuje le dodala: »Sedaj se bolje
poču tim. Točno to sem potrebovala,

pogovor.«



Hiša Sadeži družbe
Logatec

Menim, da ni potrebe omenjati, da je bilo leto 2020 v mnogih ozirih nenavadno in da je
preoblikovalo marsikateri vidik naših življenj. V medgeneracijskem centru Hiša Sadeži družbe
Logatec, ki je sicer prostor druženja, srečevanja, izmenjevanja, poln stiskov rok in bližine,
smo se mogli v novih okoliščinah znajti. Delo smo morali prilagajati na način, da smo kljub
ukrepom, ki so posegli v izvajanje naših aktivnosti, še vedno ostajali v stiku z ljudmi ter nudili
prostočasni in izobraževalni program. 

V prvi polovici leta smo začeli z novim tečajem slovenščine za tujce, ki se je zelo uspešno
pričel, vendar smo ga morali žal prekiniti, saj se ni preselil na splet. Med počitnicami smo
imeli na naših aktivnostih veliko otrok, tudi na taborih, kamor smo vključevali tudi otroke iz
bližnjega azilnega doma, torej prosilce za mednarodno zaščito. Na novo smo začeli tudi z
razvažanjem viškov hrane, in še posebej pohvalno je to, da smo k projektu uspelo privabiti
veliko število prostovoljcev. Pred prvim valom smo tudi zelo uspešno izvedli začetni šiviljski
tečaj, za katerega je bil izražen zelo velik interes. Tečajnice pa so med prvim valom epidemije
kot prostovoljke pomagale šivati zaščitne maske, ki smo jih potem brezplačno nudili tistim, ki
so jih najbolj potrebovali. Ob ponovnem zaprtju šol smo se povezali tudi z lokalnimi
osnovnimi šolami ter ponudili učno pomoč otrokom in mladostnikom. Največji izziv našega
delovanja v letu 2020 je predstavljal tudi največji uspeh – uspelo nam je obdržati socialne
vezi, ki so se stkale med nami že v prejšnjih letih.

Ob koncu leta smo zaradi drugega
vala epidemije aktivnosti preselili

na splet. Spraševali smo se, kako bo
sodelovanje steklo med

generacijami, če bomo vsebine
izvajali v digitalni obliki. Pa
vendar nam je uspelo – na

decembrskih delavnicah smo se ob
peki in izdelovanju voščilnic in

okraskov družile različne
generacije, starejši so predajali
znanja mlajšim in tudi mlajši

starejšim. Tako je upokojena gospa
z nami pekla kokosove kroglice in

nam zaupala svoj recept,
osnovnošolka pa nas je vodila čez

proces izdelave voščilnice. 

Helena Grbec
mag. prof.  socialne pedagogike,
nadomeščanje koordinatorice

Saša Musec Čuk
univ.  dipl .  prof.  teologi je
in ruščine,
koordinatorka aktivnosti



V letu 2020 se je program Pro Bono ambulante vključilo 96 novih uporabnikov, oseb brez
zdravstvenega zavarovanja – 46 moških, 47 žensk in 3 mladoletne osebe. Lani si je
zdravstveno zavarovanje uredilo 29 oseb. Vsi, ki delamo v naši ambulanti, zaposleni in vsi
prostovoljci, se trudimo skrbeti za psiho-fizično zdravje naših uporabnikov. S tem namenom
je v l. 2020 pri nas prostovoljilo 68 prostovoljcev, ki so najrazličnejši visoko usposobljeni
strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami – zdravniki, farmacevti, drugi zdravstveni delavci,
pravniki, psiholog. Skupaj so opravili 1.755 pomembnih in potrebnih prostovoljskih ur, ki so
dobesedno spreminjale življenja posameznikov na bolje.

Prostovoljci in zaposleni v programu pri svojem delu razvijamo interdisciplinarni pristop, saj
nas delo sili k temu, da se med seboj povezujemo. Tak pristop je pri našem delu izrednega
pomena, saj se srečujemo z ljudmi v stiski, ki imajo zastarele zdravstvene težave, so brez
zaposlitve in dohodkov, včasih jim grozi brezdomstvo, imajo težave v duševnem zdravju in
težave z različnimi odvisnostmi. 

Obisk zdravnika, dostop do zdravil, najrazličnejše zdravstvene preiskave in druga zdravstvena
pomoč je za naše uporabnike in njihovo zdravje ključnega pomena. A to žal še zdaleč ni
dovolj. Zdravstveno pomoč tako dopolnjujemo z informiranjem in svetovanjem, psiho-
socialno pomočjo, z dodeljevanjem premostitvenih denarnih pomoči, itd. Vodilo pri našem
delu je slediti uporabnikovim potrebam. 

Skrb za psiho-fizično zdravje naših uporabnikov je naš največji izziv. V ta namen gradimo,
izpopolnjujemo in dopolnjujemo naš program, ki je star že 19 let. Izkušenj in znanja je pri nas
obilo. Mreža prostovoljcev in organizacij, s katerimi sodelujemo, je izredno bogata. Je mreža
solidarnosti. Skozi leta smo vse to postopno gradili in dosegli. To je hkrati naš kapital in
uspeh! 

Pro bono ambulanta

Alenka Ugrin Vatovec
dipl .  socialna delavka,  vodja
Posvetovalnice za osebe
brez urejenega
zdravstvenega zavarovanja

Projekti 2020

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja,
financer MOL, vodi Alenka Ugrin Vatovec
Posvetovalnica v ambulanti  za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, financer
Ministrstvo za zdravje, vodi Alenka Ugrin Vatovec

Nacionalni, lokalni



Mlajši zakonski par iz Brazilije je konec leta 2019 poiskal pomoč v naši
ambulanti, in sicer zaradi ženine nosečnosti. 

 
Gospa je bila pri nas ustrezno obravnavana in vodena v celotnem času njene

nosečnosti. Pomagali smo ji tudi, da je ob roku rodila zdravega dečka v
ljubljanski porodnišnici. Kasneje je bil deček kot nezavarovan tudi ustrezno

pregledan in cepljen pri našem pediatru.
 

V naši ambulanti je mlada družina dobila vse informacije, svetovanje in pomoč
glede tega, kako za dečka urediti zdravstveno zavarovanje preko občine

njihovega bivališča. V tem postopku so potrebovali konkretno pomoč, saj se
zaenkrat sporazumevajo le v angleščini in je postopek zanje zapleten in

predvsem popolnoma neznan. Potrebno se je bilo povezati z dotično osebo na
občini, izmenjati nekaj telefonskih razgovorov in e-pošte, poslati ustrezna

dokazila in poskrbeti za prošnjo z utemeljitvijo, za kar smo poskrbeli.
 

Otrok ima sedaj urejeno zdravstveno zavarovanje in tudi že izbranega pediatra.



V letu 2020 smo skupaj s partnersko organizacijo ARID DENAL- Agencija za rehabilitacijo in
razvoj v Severnem Kavkazu (v Čečeniji, Ingušetiji in Severni Osetiji) pričeli z izvajanjem
projekta 'Mladi se odzivajo na koronavirus'. Cilj projekta je spodbujanje prostovoljstva
mladih na socialnem področju v  vključenih regijah in predvsem na podeželju. Usposobili
smo 56 mladih (23 iz Severne Osetije, 17 iz Čečenije in 16 iz Ingušetije), ki so pridobili znanja
o družbenih akcijah in pomenu prostovoljnega dela ter načrtovanju, razvoju in
implementaciji socialnih skupnostnih projektov. Pridobljeno znanje so zatem širili naprej in
dodatno motivirali več kot 120 vrstnikov za delovanje v skupnosti in socialni aktivizem.
Vključeni mladi so kot rezultat usposabljanja v svojih skupnostih analizirali in identificirali
potrebe po pomoči ter za partnerske organizacije pripravili skupnostnih projektov, katerih
cilj je pomagati najbolj ranljivim v času epidemije koronavirusa. 

Projekt podpira Fundatia Integrare Regionala (FIR), ki ima sedež v Moldaviji.

Mednarodno sodelovanje



Promocija

Leto 2020 smo že začeli z velikim izzivom – z dokončanjem prenove spletne strani, ki je zdaj
veliko bolj pregledna in prijazna do uporabnika – a takrat se nam še sanjalo ni, kaj nas čaka.
Epidemijo smo s področja promocije dela Slovenske filantropije zagrabili za roge, saj so
spletna mesta in orodja postala glavno mesto srečevanj in komunikacije. Naše trdo delo na
terenu, ki smo ga skušali kar najbolje predstaviti tudi na spletu, pa se je obrestovalo v širjenju
zavedanja o nas – na Facebooku se je namreč število sledilcev krepko povečalo, na skoraj
10.000 (to številko smo dosegli februarja 2021), na Instagramu pa se je dvakrat povečalo samo
od začetka do konca leta – zdaj jih mamo tam že čez 1.000. 
 
Ker Nacionalnega tedna prostovoljstva nismo mogli organizirati v živo, smo namesto tega
ustvarili časopis najboljših prostovoljskih zgodb. Ob sončnih odzivih na naš časopis smo se
odločili ustvarjati še naprej in izdali še revijo Odprta cona za družbeno odgovorne pobude ter
revijo Pro bono ambulanta, kjer smo zbrali intervjuje s srčnimi ljudmi, ki so zaslužni za njeno
delovanje. Krona naših tiskanih podvigov pa je sledila konec leta, saj smo v namen promocije
naših medgeneracijskih programov izdali krasno kuharsko knjigo 'Pri nas kuhamo dobro'. Kot
darilo je razveselila naše sodelavce, člane, prostovoljce, donatorje in partnerje in jim polepšala
praznični čas.

Jasna Rajnar Petrović
univ.  dipl .  novinarka,  mag.
sociologi je,  predstavnica za
stike z javnostmi

Marketing
in prodaja

Marjeta Lužnik
univ.  dipl .  prof.  l ikovne
umetnosti ,  marketing in
prodaja

Tudi na področju marketinga in prodaje je bilo leto 2020 posebno. Podjetja, ki smo jih prejšnja
leta vključevali v naše prostovoljske akcije, so se lani vsega lotevala zadržano, veliko število
zaposlenih je delalo od doma, po drugi strani pa so bile do tovrstnih akcij zadržane tudi
organizacije. Planirali smo izvedbo 20 korporativnih akcij, v kontaktu za dogovore smo bili z
osmimi podjetji, žal pa na terenu ni bilo mogoče izvesti niti ene akcije. Nekatera podjetja so se
skupaj s svojimi zaposlenimi odločila, da nas podprejo z donacijami, bodisi finančnimi bodisi
materialnimi. Podjetja in posameznike smo nagovarjali tudi preko fundraising akcij in odziv je
bil zelo lep. Pridobili smo kar nekaj novih kontaktov, s katerimi ohranjamo stike in v prihodnje
nameravamo sodelovati še trdneje. Izdali smo tudi prvo številko spletnega časopisa Odprta
cona za družbeno odgovorne pobude, s katerim smo nagovorili okoli 1.000 podjetij ter jih
seznanili s konceptom družbene odgovornosti, korporativnim prostovoljstvom in
medsektorskim povezovanjem kot ključem za reševanje izzivov družbe. Naša spletna trgovina
je, z dodatkom novega nepogrešljivega artikla leta 2020 – zaščitne maske – zaživela in obiska
le-te se je povečal za 440%. Spletna trgovina in spletna stran na splošno imata še veliko
potenciala, ki se ga želimo lotiti v letu 2021 ter tako za prostovoljstvo ter angažiranost v
solidarnosti navdušiti še več posameznikov in podjetij.



Program Medgeneracijsko sodelovanje
37.4%

Program Migracije
30.8%

Program Prostovoljstvo
19.8%

Delovanje in promocija
6.6%

Pro bono ambulanta
3.3%

Prodaja
2.2%

Zaposleni,
prostovoljci in
financiranje

Gradimo na stabilnih in kakovostnih delovnih mestih,
ki predstavljajo akumulacijo znanja organizacije. 

zaposlenih

44

Ponosni smo tudi na vključujoče in zdravo delovno okolje, ki omogoča vključevanje
sodelavcev z begunskim oziroma migrantskim ozadjem (11 %) in vključevanje sodelavcev s
priznano invalidnostjo (13,6 %).

Ženske
77%

Moški
23%

Zaposleni po
področju dela

Zaposleni po spolu



713
prostovoljcev

29.071 h
prostovoljskega

dela

za 289.996 €
zvišana vrednost
naših programov

Javna sredstva
45%

Občine
10%

Evropska komisija
10%

FIHO
9%

Donacije
9%

Ostalo
9%

Zavod za zaposlovanje
5%

Prodaja
3%

Financiranje

Hvala!


