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POROČILO O DELU
SLOVENSKE FILANTROPIJE
V LETU 2021

Slovenska filantropija se že 30 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

Kratek pregled dela
Leto 2021 je bilo v vseh pogledih zelo zahtevno leto. Posledice pandemije, ki so se nadaljevale v
več ali manj izredne razmere, so vplivale na življenje vseh, še posebej pa na najranljivejše
prebivalke in prebivalce.
Strokovni sodelavci Slovenske filantropije so skozi celo leto poročali o zelo kompleksnih težavah
uporabnic in uporabnikov, saj je negotova prihodnost za ljudi, ki imajo v življenju že tako ali tako
dovolj težav z vsakodnevnimi izzivi, zelo obremenjujoča. So pa kljub še vedno izrednim razmeram
zaradi širjenja virusa Covid 19 veliko zaživele skupinske aktivnosti v živo, veliko bolj kot v letu
2020. Predvsem znotraj medgeneracijskih skupnostnih centrov in v dnevnem centu za migrante v
Ljubljani in Mariboru. S prilagoditvami na razmere in z velikim razumevanjem in zavzetostjo
zaposlenih, prostovoljcev in uporabnikov smo lahko vse naše programe izpeljali v celoti, zaradi
povečanih potreb celo bolj intenzivno, kot smo načrtovali. V letu 2021 smo ob uspešni kandidaturi
na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izpeljali tudi
nov projekt PO-MOČ, ki smo ga oblikovali kot intenzivno pomoč najbolj prizadetim skupinam
zaradi epidemije - starejšim in šolarjem. Ustvarjali smo prostor zaupanja za vse, ki so se ob
epidemiji soočali z osamljenostjo, strahom, in na drugi strani učnim neuspehom zaradi
dolgotrajnega učenja na daljavo. S povezovanjem parov prostovoljec_ka in uporabnik_ca, pod
mentorstvom koordinatorjev in strokovnih delavcev smo ustvarili delujoče mreže podpore in
pomoči. Prepričani smo, da je to zelo dober način za zmanjševanje nepotrebnih stisk ljudi, ki so
lahko zares velike, kadar pride do izrednih situacij.
Velik izziv je predstavljalo tudi dejstvo, da so septembra 2021 končali projekti Večgeneracijskih
skupnostnih centrov iz sredstev Evropskega socialnega sklada in ugotovitev, da MDDSZ ne
namerava razpisati novih sredstev za te programe vsaj do konca leta 2022. Programi, ki so bili tudi
administrativno zelo zahtevni, so zelo dobro dokumentirani ter izkazujejo doseganje in v veliki meri
preseganje zastavljenih ciljev. Ne glede na njihovo uspešnost nismo uspeli prepričati MDDSZ v
potrebno kontinuiteto pri financiranju, vsaj na način, da objavi razpis, na katerega se lahko
prijavimo. Zato smo veliko dela vložili v dogovore z občinami, v katerih se nahajajo naše poslovne
enote, medgeneracijski skupnostni centri Hiše Sadeži družbe. Prosili smo jih za večjo podporo v
času, ko iščemo možne vire financiranja za obstoj teh zelo obiskanih centrov. Odzivi občin so bili
zelo različni, smo pa uspeli zagotoviti zadostna sredstva za nadaljevanje dela štirih strokovnih
delavcev, da lahko delo v centrih še naprej poteka nemoteno in kakovostno.
Sredi leta 2021 smo na pobudo Mestne občine Koper odprli novo poslovno enoto, Prostovoljsko
pisarno v Kopru, ki tudi v letu 2022 nadaljuje z delom. Namen Prostovoljske pisarne je pomoč pri
širjenju, organiziranju in promociji prostovoljstva v Kopru.

Ljubljana, marec 2022

Tereza Novak
univ. dipl. filozofinja,
izvršna direktorica

Program Prostovoljstvo
Leto 2021 smo znotraj programa Prostovoljstvo uspešno izpeljali. Sodelovali smo s številnimi
prostovoljci, prostovoljskimi organizacijami, občinami, šolami, univerzami, bolnišnicami, domovi
starejših občanov, ministrstvi, mediji in ostalimi institucijami. 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.
Program je postal konec leta 2021 bogatejši za novo lokacijo, odprli smo prostovoljsko pisarno v
Kopru, ustanovljeno ob podpori Mestne občine Koper.
Pripravljali in izvajali smo izobraževanja za prostovoljce in mentorje. Zaradi ukrepov, povezanih z
omejitvami pri širjenju koronavirusa, smo v času omejitev načrtovali in izvajali izobraževanja na
daljavo, v času sprostitev pa v živo. Še posebej mentorska izobraževanja na daljavo so se izkazala
kot zelo uspešna, saj se jih je udeležilo veliko posameznikov iz vse Slovenije. Nadaljevali smo s
ponudbo krajšega uvodnega e-izobraževanje za prostovoljce in preko spleta izpeljali tri zanimive
posvete na tematike razvoja prostovoljstva v občinah, osnovnih in srednjih šolah. Kljub omejitvam
smo uspešno organizirali vse naše velike dogodke, namenjene promociji prostovoljstva: Dan za
spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva in 13. kongres prostovoljstva.
V letu 2021 smo se na stiske posameznikov odzvali v okviru programov Prostovoljski servis in Viški
hrane. Število prejemnikov viškov hrane se je povišalo iz 1.595 na 2.759. 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.
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 Koper, Mestne
občine Ljubljana, Mestne občine Maribor in Evropske komisije v okviru programa Erasmus+.
Uspešni smo bili na razpisu MJU in pridobili sredstva za nadgradnje na področju digitalizacije in
beleženja prostovoljskih ur. Prvič smo bili kot prijavitelji uspešni tudi pri prijavi projekta v programu
Partnerstva za sodelovanje, v okviru katerega se bomo s partnerji iz Danske, Irske, Nemčije, Belgije
in Hrvaške osredotočali na pomen prostovoljstva za opolnomočenje mladih v stiskah, ki so
posledica osamljenosti in izolacije. Oba projekta bomo pričeli izvajati v letu 2022.
Sodelovali smo na številnih posvetih in okroglih mizah na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem
nivoju ter se tudi dodatno izobraževali. Udeleževali smo se izobraževalnih dogodkov v organizaciji
IAVE in CEV. Leto je potekalo brez študijskih obiskov, saj jih je bilo zaradi ukrepov, povezanih s
koronavirusom, težko organizirati, smo pa čez poletje uspešno izpeljali mednarodno mladinsko
izmenjavo.

Tjaša Arko
u n i v . dipl. prof. l i k o v n e
u m e tnosti, strok o v n a v o d j a
p r o g rama Prost o v o l j s t v o

Nacionalni, lokalni

Projekti 2021

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
Razvoj prostovoljstva v Mestni občini Koper, financer Mestna občina Koper, projekt vodi Mirjam Golja
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

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
u n i v . dipl. inž. r a č u n a l n i š t v a
in i nformatike, v o d j a
S l o v enske mrež e
p r o s tovoljskih o r g a n i z a c i j ,
s k r b nica baz pod a t k o v

V letu 2021 se je v mrežo vključilo 83 novih organizacij, tako je do konca leta mreža povezovala že
1.827 organizacij (leta 2004 jih je bilo 90). Večina novih organizacij deluje na področju sociale in
dela z ranljivimi skupinami. Prvič se je v mrežo vključilo tudi 5 zdravstvenih domov, ki so začeli z
izvajanjem prostovoljstva. Prostovoljskim organizacijam smo pomagali pri iskanju prostovoljcev
prek objav v Posredovalnici prostovoljskih del (objavljeno je bilo 297 potreb organizacij po
prostovoljski pomoči). Največ potreb je bilo na področju dela z ranljivimi skupinami ter vzgoje in
izobraževanja (učnih pomoči). Organizacijam smo svetovali tudi pri vodenju evidenc prostovoljcev
in prostovoljskih ur ter ureditvi prostovoljstva v skladu z zakonodajo. Mentorjem in koordinatorjem
prostovoljcev smo nudili podporo in pomoč pri delu s prostovoljci. Največ vprašanj je bilo v zvezi z
izvajanjem in prilagajanjem prostovoljskih aktivnosti v času epidemije. Izvedli smo intenzivno
petdnevno izobraževanje za mentorje prostovoljcev in spletno izobraževanje na temo pridobivanja
sredstev v prostovoljskih organizacijah. Poleg tega smo organizacijam pošiljali strokovne
informacije s področja prostovoljstva, tudi na aktualno temo organiziranja prostovoljstva v času
epidemije.
V letu 2021 smo organizirali 3 regijske obiske - Zasavske, Koroške in Podravske regije - ter 3
delavnice o Zakonu o prostovoljstvu. Pripravili smo 2 spletna kataloga prostovoljskih aktivnosti za
mlade, ki sta ponujala 231 prostovoljskih aktivnosti v 125 organizacijah. Za članice mreže smo
organizirali in izvedli študijski obisk na temo medgeneracijskega prostovoljstva. Izdali smo zloženko
Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva v nakladi 2.600 izvodov, ki je na voljo vsem
članicam mreže. Podelili smo nazive Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev, Naj prostovoljec in
Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi in Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva.

Promocija
prostovoljstva

Sabrina Lever
u n i v . dipl. filozo f i n j a , s t i k i
z j a vnostmi na p o d r o č j u
p r o s tovoljstva

O pomenu prostovoljstva za prejemnike prostovoljske pomoči in skupnost se je v javnosti ponovno
veliko govorilo. Epidemija koronavirusa, ki je močno vplivala na naše vsakdanje življenje, pa je
osvetlila tudi to, da vključevanje v prostovoljske aktivnosti za posameznike predstavlja pozitiven vir
pomoči in pomemben način lajšanja stisk. Tudi raziskave v tujini so pokazale, da so bili posamezniki,
ki so se prijavili kot prostovoljci, bolj zaščiteni pred nekaterimi najhujšimi učinki pandemije in bolj
optimistični glede prihodnosti. Prostovoljci so poročali o večji povezanosti z družino in prijatelji,
večjem občutku medsosedske povezanosti in občutkom višje ravni subjektivne blaginje.
10. aprila 2021 smo organizirali vseslovensko prostovoljsko
akcijo 12. Dan za spremembe. Rdeča nit prostovoljskih
aktivnosti je bila premagovanje osamljenosti, z namenom
krepitve vezi med posamezniki, organizacijami, skupnostmi in
nenazadnje v celotni družbi. V vseh regijah in več kot v 100
krajih je bilo organiziranih 201 prostovoljskih aktivnosti. Med
organizatorji so bila društva, vrtci, šole, krajevne skupnosti,
občine, javni zavodi in posamezniki. Po vsej državi je bilo
aktivnih več kot 350 organizacij in 10.000 prostovoljcev. Največ
aktivnosti je bilo namenjenih različnim ranljivim skupinam,
predvsem pa mladim in starostnikom.
Praznovanje prostovoljstva, zahvalo prostovoljcem in
organizacijam za njihovo udejstvovanje smo letos že
tradicionalno izvedli na 22. Nacionalnem tednu prostovoljstva,
ki je potekal od 17. do 23. maja 2021. Namenili smo ga
predvsem vlogi prostovoljstva v dolgoživi družbi. Pospremili
smo ga s časopisom Skozinskoz filantrop, ki so ga
prostovoljke in prostovoljci delili v 50 večjih krajih po državi, v
njem pa so bile zapisane zgodbe posameznikov, ki so svoje
poslanstvo našli tudi v prostovoljstvu.

Na Slovesni dan prostovoljstva, 18. maja, smo razglasili prejemnike različnih nazivov. V
sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije smo prvič podelili priznanje za Najboljšo
prostovoljsko zgodbo, ki ga je prejel novinar Andraž Rožman, za članek Begunec, ki brezdomcem
oskrbuje rane, objavljen v Dnevniku. Čas epidemije je ponovno pokazal, da so prostovoljci močno
vezivo naše lokalne skupnosti. Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje
podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti
prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin
je naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdilo 25 slovenskih občin. Za aktivno
spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih
organizacij pa je naziv prvič pridobilo 11 občin.

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva smo organizirali 13. Slovenski kongres prostovoljstva, ki
je bil namenjen razmislekom o prostovoljstvu in solidarnosti kot potencialu 21. stoletja.
Pri nadaljnji promociji in zagovorništvu prostovoljstva nam bo zagotovo v pomoč obsežna
monografija Prostovoljstvo v Sloveniji: psihološki pogledi in raziskave, ki so jo študenti
magistrskega študija psihologije iz Filozofske fakultete v Ljubljani tudi z našo pomočjo pripravili
pod mentorstvom prof. dr. Eve Boštjančič in doc. dr. Katarine Babnik in je avgusta izšla pri
Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Knjiga ponuja vpogled v to kakšno je
prostovoljstvo v Sloveniji v vsej svoji dinamiki in pojavnih oblikah, tudi z vidika prostovoljcev.
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Še ostali nazivi: Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev, Naj prostovoljec in Naj
prostovoljka, zaposlena v javni upravi, Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva,
Najboljša prostovoljska zgodba.

Prostovoljski servis
in mentorstvo
prostovoljcem

Klas Preželj
u n i v . dipl. social n i
d e l a vec, koordin a t o r

Prostovoljski servis
V letu 2021 je bilo prilagajanje prostovoljstva na epidemijo velik izziv. Zaradi strahu pred virusom se
je povpraševanje po spremljanju, druženju in učni pomoči v letu 2020 močno zmanjšalo, v letu 2021
pa spet povečevalo. Že povezani prostovoljci in uporabniki so nadaljevali svoja srečanja. V okviru
projekta PO-MOČ smo ustvarili še 200 novih parov.
Prejeli smo veliko klicev ljudi, ki so potrebovali enkratno pomoč - pri selitvi, pomoč pri urejanju
okolice hiše pomoč, pri pripravi drv za zimo … Za prostovoljsko pomoč v obliki druženja so zaprosili
starejši, oziroma njihovi svojci, ki živijo na različnih koncih, saj so zaradi epidemije izkusili toliko
večji občutek osamljenosti in izoliranosti. To je tudi eden najbolj pogostih razlogov nasploh, ko
govorimo o druženju starejših oseb s prostovoljci, saj jih ogromno nima svojcev ali pa se z njimi
premalokrat vidijo. Še en razlog je slaba mobilnost starejših zaradi starosti ali bolezni, kar izolacijo
še dodatno poveča, saj so take osebe večino časa doma. Prostovoljec, ki se javi za druženje, pa jim
lahko bistveno omili občutek osamljenosti in jim je lahko v pomoč in oporo za kak krajši sprehod,
opravi tudi kak nakup v trgovini. Nemalokrat se zgodi, da imajo starejši sicer pomoč in oskrbo na
domu s strani Zavoda za oskrbo, vendar so zaposleni zavoda velikokrat preobremenjeni in izpolnijo
res samo tisto uro pri uporabniku, kar pa zajema samo najnujnejšo oskrbo.

Viški hrane - Hrana ljudem, ne smetem
Razdeljevanje viškov hrane je projekt, ki ga izvajamo že od leta 2014. Tesno sodelujemo s
podjetjema Hofer in Spar, ki nam iz svojih trgovin donirata hrano, ki jim ostane, a je še vedno
kakovostna. Program je leta 2020 potekal v Ljubljani in Vrhniki, Logatcu, Metliki, Črnomlju, Mariboru,
Murski Soboti in Radovljici, v letu 2021 pa smo na seznam dodali še Jesenice in v Ljubljani razširili
program z vključitvijo več Hoferjevih poslovalnic. V letu 2021 smo razdelili 122 ton hrane 2.759
prejemnikom po Sloveniji. Hrano se razdeljuje ali zjutraj v naših prostorih, kamor uporabniki pridejo
sami, ali pa jo prostovoljke in prostovoljci po 21. uri zvečer razvozijo prejemnikom.
Ljudje, ki se na nas obrnejo s prošnjo po pomoči, so običajno osebe z nizkim dohodkom ali brez. V
to definicijo spadajo upokojenci z nizkimi pokojninami (300-400€), invalidsko upokojene osebe in
invalidi (200-300€ invalidnine), trajno nezaposljive osebe, ki prejemajo socialno pomoč, osebe, ki jih
ovira bolezen (duševna motnja, onkološka diagnoza), začasno nezaposljive osebe, ki prejemajo
socialno denarno pomoč, starši samohranilci z nizkimi dohodki (v večini mame), družine, ki so
zaradi epidemije padle pod rob revščine, begunci in osebe, ki imajo enostavno premajhne dohodke,
da bi lahko preživeli po tem, ko pokrijejo vse nujne stroške.

Prostovoljstvo
v bolnišnicah

Katarina Rotar
u n i v . dipl. arhe o l o g i n j a ,
k o o r dinatorica

Prostovoljci so na OI v pomoč bolnikom in zaposlenim: bolnike spremljajo do ambulant,
laboratorijev, na preiskave, bolj samostojne pa usmerjajo na prave točke, urejajo težave s
pretečenimi napotnicami in pozabljenimi zdravstvenimi karticami, ob upoštevanju zaščitnih
ukrepov bolnikom ponujajo revije ali pa jim s pogovorom lajšajo čakanje. Z opravljanjem svoje
glavne naloge pa tudi deloma razbremenjujejo zdravstvene delavce.
V drugih slovenskih bolnišnicah s prostovoljskimi programi so prostovoljce večinoma vključevali
za lajšanje kadrovskih stisk in pomoč pri dodatnih delih zaradi epidemioloških ukrepov, bodisi
neposredno bodisi preko Rdečega križa in Civilne zaščite ter Slovenske filantropije (tako smo npr.
v UKC Ljubljana vključili laične prostovoljce, ki so pomagali na vstopnih točkah, medtem ko so
bolničarji RK in drugi posamezniki z ustrezno izobrazbo bili na vrhuncih epidemije vključeni tudi v
delo na oddelkih; v URI Soča prostovoljci pomagajo pacientom ob vstopnih točkah, za podobne
naloge so prostovoljce iskali tudi v UKC Maribor).
Epidemija je k razmisleku o vključevanju prostovoljcev spodbudila tudi nekatere zdravstvene
domove: v ZD Adolfa Drolca v Mariboru so prostovoljci Slovenske filantropije v začetku leta
pomagali na vstopnih točkah, v ZD Ljubljana pa so na ravni zavoda sprejeli prostovoljski program,
ki ga bodo začeli izvajati v letu 2022.

Prostovoljstvo
v šolah

Andreja Hleb
u n i v . dipl. sociol o g i n j a ,
p r o s tovoljstvo v j a v n i h
z a v o dih

Za kakovostno izvajanje prostovoljstva je ključna vloga mentorja, zato smo kot pomoč učiteljem oz.
mentorjem pri vzpostavljanju prostovoljstva na šolah ponovno izpeljali KATIS izobraževanje
Mentorstvo prostovoljcem v vzgoji in izobraževanju. V lanskem letu smo na novo izvedli dva
posveta – enega za osnovnošolske strokovne delavce (Pomen prostovoljstva v osnovnih šolah za
celostni razvoj otrok),drugega za srednješolske strokovne delavce in mladinske delavce
(Prostovoljstvo, aktivizem, solidarnost - kako lahko mladi prispevajo?). Na obeh posvetih smo poleg
strokovnih prispevkov predstavili tudi primere dobrih praks prostovoljstva v šolah. Učence oz.
aktivnosti dveh osnovnih in dveh srednjih šol smo predstavili tudi v časopisu Skozinskoz filantrop.
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. Za mlade prostovoljce smo s
pomočjo organizacij pripravili dva kataloga prostovoljskih aktivnosti – enega za čas poletnih
počitnic in enega za šolsko leto 2021/2022.

Maja smo zaključili sedmi natečaj Junaki našega časa, kjer smo za šolsko leto 2020/2021 naziv
potrdili 17 zavodom (13 OŠ, 1 POŠ, 2 SŠ in 1 DD), na novo pa ga je pridobilo 5 osnovnih šol ter 1
gimnazija, skupaj 337 učencev in 107 dijakov. Nekaterim šolam je kljub vsem omejitvam in
ukrepom, ki jih je prineslo preprečevanje širjenja koronavirusa, in šolanju na daljavo, uspelo
prostovoljske aktivnosti ne le prilagoditi in jih izvajati na visoki ravni, ampak so situacijo izkoristile
tudi za izpeljavo novih projektov, zato so dobile tudi posebno priznanje za angažiranost in
inovativnost.

Izobraževanja

Teja Boštjančič
m a g . psihosoci a l n e
p o m oči, koordina t o r i c a
iz o b raževanj

"Izobraževanje je postavljanje mostov." -Ralph Ellison
Izvajanje izobraževanj, delavnic in usposabljanj je izredno pomemben proces pri vzpostavljanju in
ohranjanju dobrega in kakovostnega prostovoljskega programa, ravno zato so izobraževalne vsebine
zelo pomemben del našega dela. Na Slovenski filantropiji ponujamo in izvajamo izobraževanja za
mentorje in koordinatorje prostovoljcev, za prostovoljce, šole ter druge organizacije in tudi širšo
javnost.
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. Tudi leto 2021 je minilo v duhu pandemije, zato smo morali naše vsebine prilagoditi.
Tista izobraževanja, ki smo jih izvedli preko spleta, so bila večinoma izvedena preko spletne
platforme Zoom, česar posledice so bile dodatno pridobljene veščine za podajanje vsebin na ta način.
Izvedli smo 126 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 2.958 udeležencev, čez celo leto pa je bilo na voljo
tudi vnaprej posneto Uvodno e-izobraževanje za prostovoljce, ki so si ga lahko bodoči prostovoljci
ogledali in tako spoznali osnove prostovoljstva in prostovoljskega procesa. Uvodno e-izobraževanje
si je ogledalo in uspešno opravilo 353 udeležencev. Od 126 izvedenih izobraževanj smo 54
izobraževanj izvedli preko spleta, 72 izobraževanj smo izvedli v živo, potekala pa so v 20 različnih
krajih po Sloveniji.
Udeleženec izobraževanja za mentorje:

Sama organizacija in izvedba
izobraževanja je bila na visokem nivoju.
Zagotovo se bom še kdaj poizkusil udeležiti
kakšnega od usposabljanj, vi pa samo
nadaljujte dobro delo.

Zagovorništvo

Tjaša Arko, Andreja
Hleb, Sabrina Lever

Zagovorništvo za zagotovitev pogojev prostovoljskemu sektorju in razvoj kakovostnega
prostovoljstva smo izvajali na številnih ravneh: pri odločevalcih na državni in lokalni ravni, kot
tudi v šolah in podjetjih. Spremljali smo uresničevanje Strategije razvoja prostovoljstva do leta
2023 na vseh pristojnih ministrstvih. Podali smo tudi pripombe na predlagane spremembe v
Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih ter pripravili
predloge glede minimalnega števila ur za upravičenost do dodatka za delovno aktivnost. Naše
prizadevanje je bilo usmerjeno tudi na izpeljavo razpisov za sofinanciranje projektov razvoja in
profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva, predvsem financiranje zaposlovanja
mentorjev prostovoljstva.
Da bi spodbudili občine k sistematičnemu spodbujanju prostovoljstva in zagotavljanju podpore
delovanja prostovoljskih organizacij, smo za občine pripravili priporočila in posvet Prostovoljstvo
– bogastvo lokalnih skupnosti. Prav tako smo organizirali dva posveta za ravnatelje, učitelje in
strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah, saj so šole zelo pomembne za vzgojo socialnih
kompetenc in solidarnosti pri mladih ter za njihov celostni osebnostni razvoj. Nekaj pozornosti
smo namenili tudi delodajalcem v gospodarskem in javnem sektorju, saj si želimo da bi
priznavali pomembne kompetence, ki jih posamezniki pridobijo s prostovoljskim delom.
Veliko predlogov za zagovorništvo kakovostno organiziranega in trajnostno naravnanega
prostovoljstva, ki bo sposobno hitrega odzivanja in prilagajanja na izzive 21. stoletja, pa smo
pridobili tudi na Slovenskem kongresu prostovoljstva. Vsekakor pa lahko zaključimo, da si
želimo večje nacionalne in sistemske podpore prostovoljstvu. Poleg rednih posvetov s članicami
Slovenske mreže prostovoljskih organizacij smo sodelovali tudi v Konzorciju vsebinskih mrež
Slovenije, fokus delovanja pa je bilo še vedno neizvajanje 23. člena Zakona o nevladnih
organizacijah oziroma 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.

Program Migracije
Tudi v letu 2021 smo migrantom svetovali, jim nudili psihosocialno pomoč ter zanje izvajali
zagovorništvo in se aktivno zavzemali za njihove pravice. Dnevna centra za migrante v Ljubljani
in Mariboru sta jim nudila varen prostor, kjer so lahko svoj čas kvalitetno preživljali in se
marsičesa novega naučili. Izvajali smo tudi orientacijski program za osebe, ki so v RS pridobile
mednarodno zaščito, v drugi polovici leta pa smo informirali tiste, ki so v Sloveniji zaprosili za
mednarodno zaščito.
Ponosni smo, da smo mnogim osebam z
mednarodno zaščito pomagali pri združevanju z
njihovimi družinskimi člani ter da smo še naprej
povezovali mlade migrante z mladimi prostovoljci,
ki so jim pomagali pri učenju in v vsakdanjem
življenju. Veseli smo, da smo sodelovali s 149
prostovoljkami in prostovoljci, ki so skupno
opravili 4.598 ur dela. Mnogi so migrante učili
slovenskega jezika ali pa jim na druge načine
pomagali pri vključevanju v slovensko družbo. V
času zaprtja šol zaradi epidemije smo nekaterim
otrokom omogočali podporo pri šolanju na
daljavo. V program smo v letu 2021 skupno
vključili 1.249 uporabnic in uporabnikov.
V letu 2021 smo izvedli že 12. festival migrantskega filma. O azilu in migracijah smo
ozaveščali različne javnosti: preko medijev, na različnih dogodkih, predstavitvah itd. Prav
tako smo na to temo organizirali izobraževanja in delavnice za učitelje, andragoge, pa tudi
učence, dijake in študente. Pripravili smo priročnik za zakonite zastopnike mladoletnikov
brez spremstva.
Ob sprejemanju novel Zakona o mednarodni zaščiti in Zakona o tujcih smo si prizadevali za
ohranjanje ustreznih standardov na področju azila in migracij. Aktivno smo se zavzemali
tudi za razvoj medkulturne mediacije v Sloveniji. V jesenskem času smo uspešno izpeljali
mednarodno konferenco o alternativnih nastanitvenih možnostih za starejše in migrante.

mag. Franci Zlatar
u n i v . dipl. sociol o g ,
s t r o kovni vodja p r o g r a m a
M i g r acije

Nacionalni, lokalni

Projekti 2021

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.
Pomoč in podpora beguncem in drugim migrantom v RS, financer: FIHO, vodja: mag. Franci Zlatar.
Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru, financer: MDDSZEM, vodja: Primož Jamšek.
Program dnevnega centra, svatovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči za migrante v Mariboru,
financer: MOM, koordinatorka: Urška Živkovič.
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.
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.
Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, financer: Sklad za azil, migracije in
vključevanje, Evropska unija in Urad RS za oskrbo in integracijo migrantov, vodja: Primož Jamšek.
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: Tamara Raftovič Loštrek.
Smernice za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva v Republiki Sloveniji, financer: UNHCR, vodja:
Marina Uzelac.
Festival migrantskega filma, financer: Slovenski filmski center, vodja: Marina Uzelac;
MIGRANT MIGRANTU GLAS, financer: Active Citizens Fund v Sloveniji, vodja: Katarina Rotar.
PROAZIL, financer: Active Citizens Fund v Sloveniji, vodja: Aida Hadžiahmetović;
SPOZNAJMO SE, financer: MOVIT, vodja: Urška Živkovič.
Vizija 20/20, financer: MOVIT, vodja: Primož Jamšek.

Mednarodni, v katerih smo partnerji
Solidarnost v prihodnji Evropi (Solodarity in a future Europe – SFE), financer: Evropa za državljane, Evropska
unija, vodja: mag. Franci Zlatar.
Multiplus, financer: Erasmus+, Evropska unija, vodja: Helena Liberšar.
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.

Svetovanje
in psihosocialna
pomoč migrantom

Živa Gabaj
u n i v . dipl. social n a d e l a v k a ,
s t r o kovna sode l a v k a z a d e l o
z u p orabniki

Zadnje leto je še toliko bolj pripomoglo k temu, da lahko jasneje vidimo, da sta socialna in družbena
situacija v svetu težki in kažeta, da tovrstni način delovanja terja nove rešitve, ki jih moramo na novo
ustvariti. To pa je seveda zahtevno in težko, zahteva našo budnost in razumevanje, kajti svet je
kompleksen. In enako je pri delu z ljudmi. Delamo in srečujemo se z ljudmi, ki so bili iz različnih
razlogov prisiljeni zapustiti svoj dom. Na letni ravni gre pri nas za mnogo opravljenih individualnih in
tudi skupinskih pogovorov, gre tako za nudenje psihosocialne podpore, kakor za pomoč v procesu
integracije, gre za pomoč pri urejanju številnih življenjskih situacij.
Predvsem pa gre za podporo pri osvetlitvi tega, da imajo ljudje, ki pridejo po pomoč in podporo, v
samem sebi sile za preseganje težkih situacij in stisk ter moč za lastno razvijanje naprej. Pri našem
delu ne obstaja način, ki bi bil na splošno najboljši v neki situaciji, vendar je potrebno to, kaj je
najboljše in najbolj smiselno za določeno osebo, vedno na novo odkrivati. To pa seveda zahteva čas,
znanje in potrpežljivost. Jasno je tudi, da največ rešitev ne pride iz danes na jutri, ampak da gre za
dolgoročno delovanje posameznika. In kot je nov in čisto enovit vsak pogovor z ljudmi, so takšni tudi
naši delovni dnevi. Sama veliko delam z ženskami in moškimi različnih migrantskih statusov, pa tudi
s celotnimi družinami in z otroki, med drugim sodelujem tudi pri njihovem zastopanju v dolgih
postopkih pridobitve slovenskega državljanstva. Z vsemi se veselimo vseh njihovih dosežkov in
zanje smiselnih premikov naprej na njihovi poti.

Spomnim se, kako je oče samohranilec v stiski zaprosil za našo
finančno pomoč in mi kasneje zaupal, da mu je bilo v tako veliko
razbremenitev, kot bi mu dodelili milijon. Pa mlada ženska, ki
smo jo z vključitvijo v prostovoljsko delo pri nas vendarle uspeli
spraviti iz njenega stanovanja, kamor se je zapirala z občutki
depresije in prisilnih misli. In gospa, pri kateri je kazalo, da se ne
bo zmogla naučiti slovenskega jezika, bila pa je vključena v naš
tečaj, in se ji je vendarle odlično uspelo naučiti jezika – opravila
je izpit na ravni B2! Potem gre tu še za mlado družino, v kateri so
moža in ženo pri vsakdanjem funkcioniranju močno ovirale
travmatične izkušnje iz matične države in iz poti, in jima je z
lastnim trudom, našo podporo in kontinuirano pomočjo
psihoterapevtov, s katerimi sodelujemo, uspelo vzpostaviti in
ohranjati stabilnost in duševno zdravje.

Pravna pomoč
in pomoč pri
združevanju družin

Aida Hadžiahmetović
u n i v . dipl. pravni c a , p r a v n o
s v e t ovanje

Leta 2021 je bilo odobrenih 13 primerov združevanja z družinskimi člani od tega 5 eritrejskih, 3
turški, 2 sirska, 2 palestinska in 1 pakistanski.
Od vseh družinskih članov, ki so leta 2021 prišli v Republiko Slovenijo, je prišlo 5 moških, od tega
trije možje in dva polnoletna sinova, 12 žensk in 22 otrok.
Delo združevanja je silno zanimivo in dinamično delo. Treba je na preprost način povedati, katere
dokaze morajo pridobiti za uspešno zaključene postopke združevanja. Veliko je mahanja z rokami,
pomoči z google prevajalnikom ter smejanja ob neuspešnem komuniciranju - ob napačno
prevedenem tekstu s strani googl-a. Ravno tako je pri mojem delu treba biti sila iznajdljiv in
prepričljiv zaradi zagotovitve brezplačnih ali simbolično plačanih uradnih prevodov dokazil. Gre za
postopke, ki so za uporabnike zelo finančno zahtevni in je vsaka pomoč še kako dobrodošla.

Mladoletna oseba s statusom begunca se je združevala s starši in mladoletnimi sestrami.
Na začetku nama ni uspelo prepričati staršev, da dobijo rojstna lista sester in njun
poročni list. Silno jima je bilo čudno, da morata dokazati, da sta poročena in še bolj
čudno, da morata dokazati, da sta onadva starša vseh otrok, saj so bila ta dejstva to za
njiju edina možna in logična. Na koncu so morali dokazovati sorodstveno vez z DNK
analizo najprej samo očeta, nato pa še mamino sorodstveno vez z otroki.
Postopek združevanja je trajal leto in pol. Na koncu so le prišli in s seboj prinesli 70 kg
začimb. K sreči na meji niso imeli nobenih težav. Družina se je lepo ujela kljub dolgih letih
ločenega življenja. In to je srečna zgodba.

Mentorstvo
prostovoljcem

Lea Rojec
m a g . socialneg a d e l a ,
k o o r dinatorka in m e n t o r i c a
p r o s tovoljcem

S koncem leta 2021 lahko znotraj programa Migracije zabeležimo 149 aktivnih prostovoljcev in
prostovoljk, ki so del svojega prostega časa namenili pomoči migrantom in migrantkam. S
svojim delom so pomagali osebam pri lažji integraciji in vključitvi v novo družbeno okolje.

Prostovoljci prihajajo iz raznih starostnih skupin. Med mladimi prevladujejo študentje in dijaki, ki
svojim vrstnikom nudijo učno pomoč. Prav tako pa sem nam je pridružilo kar nekaj upokojenih
prostovoljk in prostovoljcev, ki želijo svoj čas nameniti pomoči ranljivim skupinam. Delo
prostovoljcev vsebuje pomoč pri učenju slovenskega jezika, družinam na domu, pri iskanju
stanovanj ter interesnih dejavnosti, učno pomoč, učenje risanja, programiranja, razna spremstva k
zdravnikom, na upravne enote, animacija otrok, mentoriranje in tako naprej.
Vsak prostovoljec, ki se odloči za prostovoljstvo znotraj našega programa je deležen uvodnega
izobraževanja za prostovoljce, tematskih izobraževanj na temo migracij ali tehnik poučevanja
slovenščine, raznih dogodkov povezovanja ter rednih mentorskih srečanj. Zagotovljeno imajo
strokovno podporo in mentorstvo, pomoč pri pripravi gradiva za poučevanje ter koordiniranje
samih srečanj. Tudi to leto se je spletlo nemalo zanimivih prostovoljskih zgodb sodelovanja, ki so
prispevale k pravičnejši in bolj povezani družbi.

Mentorstvo
prostovoljcem

Tamara Raftović Loštrek
u n i v . dipl. umet n o s t n a
z g o d ovinarka, ko o r d i n a t o r i c a
n a p rojektu PO-M O Č

V projekt PO-MOČ je bilo vključeno 67 uporabnikov, od tega 6 starejših oseb in 61
otrok/mladostnikov ter 57 prostovoljcev in prostovoljk, ki so jim nudili pomoč pri premagovanju
težav in hudih stisk v katerih so se znašli med epidemijo COVID-19. V okviru projekta smo
povezali 67 parov, ki so se redno srečevali.
Številni otroci in mladostniki so se med epidemijo znašli v hudi stiski zaradi zaprtja šol in učenja
na daljavo, posebej otroci z učnimi težavami in otroci priseljenci, ki so zaradi jezika zelo težko
spremljali pouk prek spleta. Večina uporabnikov na začetku projekta ni znala uporabljati različnih
aplikacij kot so Skype, Teams, Zoom, spletne učilnice itd. ali sploh niso imeli računalniške opreme
in mirnega kotička, kamor bi se lahko umaknili in se učili. Starši jim tudi niso mogli pomagati, zato
jim je pomoč naših prostovoljcev veliko pomenila. Skupaj z našimi prostovoljci smo zelo ponosni,
ker je vsem otrokom na koncu šolskega leta uspelo popraviti ocene in spoznati nove prijatelje.
Starejši so bili med epidemijo posebej ogroženi zaradi pomanjkanja informacij in podporne
mreže, strahu ter osamljenosti. Naši prostovoljci so jih redno obiskovali, spremljali po opravkih,
se z njimi družili in jim poskušali olajšati to težko obdobje. V okviru projekta smo organizirali tudi
številne skupinske aktivnosti, ki so parom pomagale, da se bolj povežejo. Tudi prostovoljci so se
na ta način bolj spoznali med seboj in nam je uspelo zgraditi mrežo zaupanja in povezovanja.
Večina parov se po koncu projekta še vedno srečuje in številni prostovoljci še naprej pomagajo
otrokom pri integraciji v novo okolje in učenju slovenščine, popravljanju ocen, hodijo na sprehode,
kartajo in se družijo s starejšimi

Zagovorništvo

Franci Zlatar, Marina
Uzelac

V letu 2021 smo v okviru programa Migracije, skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami,
nadaljevali s prizadevanji za ohranjanje ustreznih standardov na področju azila in migracij ob
sprejemanju novel Zakona o mednarodni zaščiti in Zakona o tujcih (predstavljanje pripomb NVO
političnim strankam v Državnem zboru ob sprejemanju zakonodaje). Prav tako smo ob
sodelovanju z multisektorsko delovno skupino dokončali Priročnik za zakonite zastopnike
mladoletnikov brez spremstva, ki v Republiki Sloveniji zaprosijo za mednarodno zaščito.
Sodelovali smo tudi v naslednjih delovnih skupinah in strokovnih telesih:
Evropska mreža skrbništev za otroke brez spremstva (EGN - European Guardianship Network);
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,
Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnava
mladoletnikov brez spremstva,
Delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi.

Dnevni center
za migrante

Primož Jamšek
d i p l . socialni del a v e c ,
s t r o kovni vodja D n e v n e g a
c e n t ra za migran t e

Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru predstavlja uspešen socialnovarstveni program,
katerega se prosilci za mednarodno zaščito in begunci radi udeležujejo. Predstavlja prostor, kjer
lahko preživijo svoj prosti čas, se učijo, družijo med seboj, poleg tega pa se skupaj odpravimo tudi
spoznavati lokalno skupnost in ji pomagati – eden takšnih dogodkov je bila spomladanska
čistilna akcija v domu za starejše občane.
Leto 2021 programu ni bilo naklonjeno, saj so bili epidemiološki ukrepi v nasprotju z osnovnimi
usmeritvami programa: odprtost, vključevanje vseh, neformalna druženja. Tako smo se morali ves
čas prilagajati, v določenem obdobju so nekateri mladi spremljali šolo na daljavo znotraj
programa, določeni tečaji pa so potekali preko spleta.
V preteklem letu smo še okrepili informiranje uporabnikov o dogajanju v Sloveniji preko družabnih
omrežij, tako so bili sprotno ter velikokrat v njihovem jeziku obveščeni o nošenju/nenošenju
maske, možnostih cepljenja…

Programa se je udeležilo skupno 507 uporabnikov, od tega 132 mladoletnih. Povprečno nas je na
mesec obiskalo 153 ljudi, 20 ljudi na dan.
Od septembra do decembra smo v Azilnem domu Ljubljana na Viču izvajali redno informiranje
novih prosilcev za mednarodno zaščito. V krajšem pogovoru smo s pomočjo prevajalcev predstavili
njihove bistvene pravice ter dolžnosti ter jim predstavili glavne značilnosti življenja v Sloveniji.
Skupaj smo v tem obdobju informirali kar 489 ljudi. Trikrat na teden smo za njih organizirali tudi
najrazličnejše informativne delavnice ter jim s tem čim bolj poskušali približati zapleten slovenski
birokratski sistem. Izdali smo še 2.000 zloženk ter pripravili 9 izobraževalnih videev.

Dnevni center
za migrante
Ljubljana

Ognjen Radivojević
u n i v . dipl. prof. z g o d o v i n e ,
s o d e lavec v dnev n e m c e n t r u v
L j u b ljani, izvajal e c
o r i e ntacijskega p r o g r a m a

Enako kot v večjem delu leta 2020 smo v leto 2021 vstopili v izrednih in specifičnih delovnih
pogojih, v katerih je bilo nujno, da se maksimalno izogibamo vsem skupinskim dejavnostim v
prostoru in se čim bolj osredotočimo na individualno podporo uporabnikom.
Zdi se, da so to podporo potrebovali kot nikoli prej. Po eni strani zaradi občutkov osamljenosti,
dezorientiranosti in primanjkljaja informacij, pogojenih z nezadostnim znanjem slovenskega
jezika. Po drugi strani pa zaradi dejstva, da so vse inštitucije radikalno spremenile način dela s
uporabniki in uvedle izključno pisno komunikacijo, komunikacijo po telefonu in prek spletnih
aplikacije kot način urejanja administrativnih zadev. To za zelo veliko število naših uporabnikov ni
način, ki bi jim bil blizu.
Zaposleni v DC smo postali dopisovalci in posredniki v komunikaciji naših uporabnikov z
ustanovami zdravstvene nege, centri za socialno delo, Upravno enoto, zavodom za zaposlovanje,
FURS-om, z delodajalci, najemodajalci, itn. Sliši se pretenciozno, ampak ni daleč od resnice; za
veliko naših uporabnikov smo v temu obdobju bili vez z zunanjim svetom.
Skupinske aktivnosti smo v veliki meri preusmerili na spletne platforme in komunikacijo s
pomočjo družbenih omrežij. Pri temu smo definirali štiri osnovne cilje: informiranje uporabnikov
(predvsem glede situacije navezane na epidemijo virusa Covid 19), prostočasne dejavnosti (v cilju
boja proti osamljenosti in izoliranosti), učenje jezika (kot glavnega pogoja za uspešno integracijo,
po novem tudi pogoja za to, da brezposelne osebe ostanejo prijavljene v evidenci ZRSZ) in učne
pomoči za šolajoče otroke (oziroma, čim lažji prehod na spletno obliko poučevanja).
Pri doseganju prvega od zastavljenih ciljev smo s pomočjo družbenih omrežij na dnevni ravni
objavljali videoposnetke s podrobnimi informacijami glede trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev
epidemije, trenutno situacijo glede epidemije v Sloveniji in po svetu.

Proti osamljenosti in izoliranosti smo se bojevali s pomočjo organiziranja skupinskih spletnih
srečanj in pogovorov. Takoj, ko so nam ukrepi to dovolili, smo poskušali čim več časa preživljati
zunaj, v naravi, organizirati pohode in izlete ali pa vsaj sprehode po mestu in različne športne
aktivnosti.
Izvajali smo in izvajamo veliko tečajev slovenskega jezika na različnih ravneh znanja, hkrati
poskušamo čim več naših uporabnikov povezati s prostovoljci in jim omogočiti dodatno
individualno poučevanje jezika. V času zaprtja šol smo v DC organizirali učilnico za vse otroke, ki
doma niso imeli tehničnih ali prostorskih pogojev za kvalitetno spremljanje pouka prek spleta.
Hkrati smo jim pomagali pri reševanju nalog in razlagi učnih snovi.

Novost, ki smo jo opazili v Dnevnem centru za migrante je, da nas obiskuje in se aktivnosti
udeležuje vse večje število starejših. V letu 2021 sta k nam začela hoditi dva gospoda, eden iz
Sirije, drugi iz Palestine, oba stara približno 70 let.
Gospod iz Sirije je kmalu začel opazovati naše leseno pohištvo in nam razlagati, da se ne
spodobi, da imamo pred DC klopi v tako slabem stanju, da je on mizar z dolgoletnimi
izkušnjami in da nam bo z veseljem izdelal nove klopi, oziroma predelal stare.
Čeprav nam je bil izjemno simpatičen, smo na začetku njegovo ponudbo sprejeli z določeno
rezervo. Imeli smo že ogromno primerov obiskovalcev, ki so nam obljubljali, kaj vse bodo
spremenili, pa od tega ni bilo kaj dosti.
Hitro smo ugotovili, da smo se tokrat zmotili. Iz navadnih, nekvalitetnih palet in ostankov
lesenih desk, ki jih je našel ležati naokoli, je začel izdelovati čudovite klopi in mize, ki zdaj
krasijo dvorišče.
Kmalu se mu je pri delu pridružil tudi drugi gospod. Izdelala sta dve mizi, vsaj pet klopi,
gugalnico, na koncu pa še lesene podstavke za noge, da bi se zaposleni pri sedenju čim manj
utrudili (hi, hi, hi).
Izjemno zabavno ju je bilo gledati med delom. Včasih sta delovala kot Pat in Mat (brez tega,
da bi bila štorasta), ker so se izmenjevala obdobja, ko sta funkcionirala kot najboljša
prijatelja, pa tudi obdobja, v katerih sta se kregala in pri nas opravljala eden drugega.
Iskreno: nismo hoteli, da tako veliko delata. Skrbelo nas je, da jima bo preveč in da se bosta
čutila prisiljena v tako veliko delo. A gospod iz Sirije se enostavno ni mogel ustaviti. Vsako
jutro ob prihodu nam je že od daleč kazal, naj mu odklenemo delavnico ter odklanjal kavo in
prigrizek, ker 'bo čas za to pozneje'.
Naknadno smo dojeli, da je delo pri nas zanj oblika terapije, ki mu pomaga, da lažje prenaša in
manj razmišlja o tem, kaj se mu v življenju dogaja.

Tamara Raftović Loštrek
u n i v . dipl. umet n o s t n a z g o d o vi n a r k a , s o d e l a v k a v
d n e v nem centru v L j u b l j a n i
Naše uporabnice so v Dnevnem centru našle prijeten in varen prostor, kjer se lahko redno srečujejo,
družijo, pogovarjajo o različnih izzivih, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju in pri
vključevanju v novo okolje, praznujejo rojstne dneve, se učijo slovenščino, angleščino, udeležujejo
kvačkarskih, kuharskih in šiviljskih delavnic, različnih predavanj, ki jim pomagajo pri integraciji ter
spoznavajo Slovenijo na skupinskih izletih.
Poleg skupinskih aktivnosti jim nudimo tudi individualna svetovanja, pomoč pri reševanju različnih
življenjskih situacij in psihosocialno podporo. V letu 2021 smo številnim uporabnicam pomagali pri
pripravi na izpit iz slovenščine na vstopni ravni, kar je bil za marsikatero velik izziv, ker se v matičnih
državah niso imele priložnosti šolati in je bil to prvi izpit, ki so ga morale opraviti. Ženske so zelo
motivirane za učenje in so se redno udeleževale tečaja slovenščine, tudi takrat, ko smo zaradi
epidemiološke situacije tečaj izvajali prek spleta. Skupaj z našimi prostovoljci smo organizirali
varstvo in animacije za otroke, medtem ko se mame učile. Večina jih je izpit opravila uspešno, kar je
zelo pozitivno vplivalo na njihovo samozavest in so zdaj še bolj motivirane za nadaljevalni tečaj
slovenščine.
Na njihovo pobudo smo organizirali tudi delavnice na temo naročanja pri zdravniku, uporabe
elektronske pošte, komunikacije s šolo, ločevanja odpadkov, vključevanja v prostovoljko delo itd. Po
vsaki delavnici so imele številna vprašanja in so vsakič sledile zelo zanimive in prijetne debate.
Naše uporabnice si predvsem želijo čim več izletov po Sloveniji, druženj z ženskami iz Slovenije in
dogodkov na Slovenski filantropiji, pri katerih sodelujejo in lahko predstavijo svoja znanja in veščine.

Dnevni center
za migrante
Maribor

Urška Živkovič
m a g . psihologije , s o d e l a v k a v
d n e v nem centru z a m i g r a n t e v
M a rib oru

V letu 2021 smo v Dnevnem centru za migrante v Mariboru imeli 117 uporabnikov, od tega jih je
bilo 41 mladoletnih. V programu je sodelovalo 45 prostovoljcev, ki so opravili 3.984 prostovoljskih
ur. Dve prostovoljki sta bili vključeni preko programa Evropska solidarnostna enota, projekta
SoliDARnost. Pri nas sta preživeli šest ur dnevno in izredno obogatili naše leto. Z njuno pomočjo
in izvirnimi idejami za dejavnosti preko spleta je bilo ohranjanje stika z uporabniki lažje tudi v
času, ko nam epidemiološke razmere niso dopuščale toliko druženja.
Potrebe naših uporabnikov so se
spreminjale skozi leto. Veliko jih je bilo
vezanih na informiranje, povezano s
trenutno epidemiološko situacijo, kot
vedno pa so bile v ospredju učne pomoči,
tako za otroke, kot tudi odrasle. V
poletnem času smo se veliko družili in
preživljali čas tako aktivno, kot je le bilo
mogoče. Obiskali smo kmetijo v Jarenini,
zelo pogosto smo obiskali tudi Pohorje in
poletno sankališče. Decembra smo za
naše mlade najstnike organizirali Trening
socialnih veščin, saj jih vedno bolj
zanimajo teme odnosov in odraščanja.

Večji uspehi naših učnih pomoči v letu 2021 so: trije mladi
fantje so se v letu 2021 s pomočjo prostovoljcev
dnevnega centra pripravljali na vozniški izpit in ga
uspešno opravili, dijakinja se je uspešno vpisala na
fakulteto z zelo visoko omejitvijo, trije devetošolci so bili
sprejeti na želene srednje šole, ogromno odličnih ocen
naših osnovnošolcev in nešteto zmag v Uno kartah.

Program
Medgeneracijsko sodelovanje

Nacionalni, lokalni

Projekti 2021

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

Hiša Sadeži družbe
Murska Sobota

mag. Darko Krajnc
u n i v . dipl. social n i
d e l a vec, vodja H i š e

Hiša Sadeži družbe Murska Sobota je prvi medgeneracijski center Slovenske filantropije. V
Pomurju že 13 let organiziramo in izvajamo dejavnosti, promoviramo prostovoljstvo,
usposabljamo prostovoljce in mentorje. Naše temeljno poslanstvo je socialno vključevanje in
opolnomočanje. 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 2021 smo ob pomoči 98 prostovoljcev, ki so opravili preko 8.236 ur prostovoljskega dela,
izvedli 1.210 aktivnosti in doživeli 7.945 obiskov. Projekt leta je bilo razdeljevanje viškov hrane. S
pomočjo prostovoljcev smo v letu 2021 razdelili 15 ton hrane. Izvedli smo 7 tedenskih
počitniških taborov, v katere je bilo vključenih skupno preko 100 otrok. Dogajalo se je veliko, od
gibalnih igric, ustvarjanja, spoznavanja različnih kultur in jezikov, pa vse do priprave malic.
Delavnice smo zaradi omejitev delno preselili na splet. Pri starejših je bilo zaznati malo strahu in
previdnosti, a smo jim z razumevanjem pomagali pri vključevanju. Dan za spremembe smo
izvedli v sodelovanju z DSO Rakičan in na sprehod odpeljali preko 60 stanovalcev na vozičkih.
Hiša je bila odprta ves čas in v tem letu smo še posebej ugotovili, da so osebni stiki so pristnejši
in da jih spletna druženja težko zamenjajo.
Prejeli smo priznanje Naj prostovoljska organizacija Mestne občine Murska Sobota, na kar smo
zelo ponosni. Zasluge si delimo zaposleni in prostovoljci, ki v dobrem sodelovanju najdemo
rešitve za mnoge izzive ljudi v lokalni skupnosti.

Hiša Sadeži
družbe Žalec

dr. Barbara Lužar
u n i v . dipl. kultur o l o g i n j a ,
d r . znanosti, vo d j a H i š e

V okviru aktivnosti projekta VGC Planet generacij smo v Žalcu v letu 2021, skupaj s prostovoljci
in kljub omejitvam in ukrepom, izvedli več kot 577 delavnic in aktivnosti. Zabeležili smo 1.948
obiskovalcev, ki se redno udeležujejo naših delavnic in 3.828 vseh obiskov. 61 prostovoljk in
prostovoljcev je opravilo 4.655 ur prostovoljskega dela, Hišo pa je obiskalo 122 otrok in
mladostnikov. V času šolskih počitnic smo tudi letos uspeli izpeljati sedem ustvarjalnih
počitniških tednov za 79 otrok.
Aktivnosti in delavnice smo tako kot lansko leto prilagodili in so potekale individualno, preko
spletnih aplikacij (FB, Zoom) oz. v manjših skupinah, več je bilo individualnega svetovanja in
psihosocialne podpore.

V okviru projekta PO-MOČ je kar 30
prostovoljcev pomagalo otrokom pri
učni pomoči in starejšim pri drobnih
opravilih, druženju in premagovanju
stisk zaradi pandemije ter opravilo
854 ur prostovoljske pomoči.
V sodelovanju s Koronarnim klubom
Žalec, Mladinskim centrom Žalec in
skupino starejših iz Univerze za III.
življenjsko obdobje premagovali
osamljenost na 12. Dan za
spremembe, naše pridne kvačkarice
pa so za nedonošenčke v
porodnišnici Ljubljana in Maribor
nakvačkale že več kot 1.500 malih
hobotnic.

Hiša Sadeži
družbe Črnomelj

Anej in Adrijan (3 in 6. razred) sta se nam
pridružila že v času prvega vala
epidemije in se šolala na daljavo kar v
naši Hiši. Pomagali smo jima s
tehnologijo, pri domačih nalogah in tudi s
prehrano. Družina in razredničarke so
nam bile zelo hvaležne. Čudovito je, ko
še vedno vsak dan prideta k nam na
učno pomoč in druženje, tudi ko nimata
domače naloge, ker nam zaupata in se
pri nas počutita prijetno. Zelo kmalu so
se jima pridružili še drugi otroci in
velikokrat je v naši Hiši po pouku zelo
živahno.

Marica Balkovec
u n i v . dipl. social n a
d e l a vka, vodja H i š e

Leto, ki je za nami, je ponovno zaznamovala pandemija. Za razliko od preteklega leta smo bili na
to že pripravljeni, torej nič novega. Delali smo še bolj srčno, saj so nas uporabniki potrebovali bolj
kot kdaj koli. V letu 2021 smo imeli v Hiši sadeži družbe v Črnomlju 2.466 uporabnikov, z nami pa
je sodelovalo 63 prostovoljcev.
Razširili smo nabor prejemnikov viškov hrane, uporabnikom smo nosili hrano, ko so bili v
karanteni, jim pomagali pri dostavi zdravil in drugih potrebščin, ki so jih potrebovali.
Za naše nesebično delo smo bili izdatno nagrajeni. Naš prostovoljec Mladen, ki je z viški hrane
skrbel za naše uporabnike vse dni v letu in v vseh vremenskih razmerah, je bil izbran za Naj
prostovoljca. Priznanje je prejel iz rok predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, na Brdu
pri Kranju. Priznanja smo bili vsi zelo veseli, saj je to potrditev, da delamo dobro in postajamo
prepoznavni tudi izven lokalnega okolja. Lepa in odmevna pohvala, na kar smo ponosni.
Kot sem že prej povedala, nas pandemija ni presenetila, nam je pa dala nov veter v krila, saj so
potrebe naših uporabnikov postale večje. Za nas je bil to nov izziv, dnevno smo prisluhnili
potrebam uporabnikov in se jim prilagajali. Ves čas smo imeli Hišo odprto za individualne
pogovore in izvajali delavnice po navodilih NIJZ.

Vsako leto poletne tabore obišče veliko
otrok, v času epidemije je bil obisk še
veliko večji. V naši Hiši se družijo otroci iz
vseh belokranjskih šol. Sklepajo se
prelepe vezi in mreže prijateljstva, ki so
neprecenljive, otroci ostajajo v stiku za
vedno. Zaposleni, prostovoljci, starši in
otroci se spoznavamo, pogovarjamo,
bodrimo, hecamo in smejemo.
Ko se po šestih tednih poslavljamo,
tečejo solze, prave solze, iskrene, iz srca.
Tudi to je potrditev, da smo v
belokranjskem prostoru prepoznavni in
da delamo dobro za vse generacije naših
uporabnikov.

Hiša Sadeži
družbe Metlika

Projekt PO-MOČ, ki smo ga izvajali v lanskem
letu, je bil zelo dobro sprejet. Potrudili smo
vključiti uporabnike, starejše od 60 let, iz
najbolj oddaljenih vasi v črnomaljski občini, ki
so bili v času epidemije najbolj prizadeti. Šele
ko prideš na teren, vidiš resnične stiske ljudi
in potem narediš vse, da jim poiščeš
ustreznega prostovoljca, ki poskrbi, da temu
uporabniku polepša vsakdan. Ravno tako lepo
je bila v okviru projekta sprejeta učna pomoč
za otroke, ki so med epidemijo pridelali
zaostanke. Naši prostovoljci so jim pomagali,
da so uspešno zaključili šolsko leto. Vsi
uporabniki in prostovoljci se še vedno družijo,
si pomagajo, mi pa koordiniramo njihova
srečanja in učne pomoči.

Mojca Ivanušec
d i p l . ekonomistk a , v o d j a
Hiše

Minilo je še eno leto dela v posebnih pogojih zaradi boja z nalezljivo boleznijo, leto ukrepov,
omejitev, mask, razkuževanja, medsebojne razdalje, korona testiranj in upoštevanja PCT, leto
neštetih vprašanj, dvomov, strahu, osamljenosti, tesnobe in raznih osebnih stisk, ki so še večje in
globlje v najranljivejših skupinah, s katerimi delamo.
HSD Metlika je bila odprta in dostopna za uporabnike, trudili smo se ohranjati varno, vzpodbudno
in podporno okolje. Veliko je bilo individualnega dela, psihosocialne pomoči, stikov z starejšimi
uporabniki na njihovem domu, predvsem preko projekta PO-MOČ, kjer se je ustvarjalo pare
prostovoljec in uporabnik, ki so se družili, si pomagali pri vsakodnevnih opravkih in premagovali
nemobilnost in osamljenost. Vredno je omeniti nešteto telefonskih pogovorov kar tako, ker ljudje
potrebujejo nekaj besed, človeški stik, kar je najbolj slikovito opisala naša uporabnica z
besedami: »Moram vas malo poklicati, da lahko govorim z nekom. ki mi odgovarja, saj sem cele
dneve sama, od vseh pozabljena in se pogovarjam le z mačko.«
Kljub izzivom zaradi zdravstvene krize smo imeli 37 prostovoljcev, ki so opravili 1.895 ur
prostovoljskega dela. Izvedli smo 308 delavnic in aktivnosti. Redno smo razdeljevali viške hrane,
kjer je število prejemnikov iz 80 poraslo na 137, razdelilo pa se je 4.3 tone hrane. Ravno viški
kruha in pekovskih izdelkov so odprli marsikatera vrata in srca osamljenih ljudi na robu revščine,
ki jih je sram njihove situacije in so nezaupljivi do družbe nasploh.
V teh čudnih časih smo ljudem v lokalni skupnosti še bolj potrebni, da s svojim znanjem in
pozitivno naravnanostjo na delavnicah in druženjih spodbujamo kvalitetne medčloveške odnose,
ustvarjamo varno socialno mrežo in medgeneracijsko solidarnost.

Hiša Sadeži
družbe Logatec

Tamara Raftović Loštrek
u n i v . dipl. umet n o s t n a
z g o d ovinarka

V letu 2021 smo imeli 826 uporabnikov. V delovanje Hiše Sadeži družbe Logatec je bilo vključeno
25 aktivnih prostovoljcev, ki so opravili 918 ur.
Organizirali smo številne različne dejavnosti kot so joga za starejše, plesi za dušo, meditacija in
sproščanje, izobraževalne aktivnosti s področja fizičnega in psihičnega zdravja, pohodi po okolici,
uporaba pametnih telefonov in računalnikov za starejše, neformalna druženja ob pogovoru in
izmenjavi izkušenj, delavnice na temo medgeneracijskega prenosa znanj in veščin (kuhanje,
šivanje, kvačkanje, stare obrti, jezikovni tečaji, pikado, prstomet, šah tarok, tečaj slovenščine za
priseljence, učna pomoč za otroke iz socialno ogroženih družin, podporno-pogovorna skupina za
odrasle, počitniška druženja in poletni tabori za otroke in mladino iz socialno ogroženih družin,
plesno-gibalne terapije, likovne terapije itn.
Kljub omejitvam, ki so jih prinašali ukrepi zoper širjenje virusa COVID-19 smo povezovali veliko
število ljudi in jim nudili pomoč, v živo in preko spleta. Številne uporabnike, predvsem starejše
osebe in priseljence (udeležence tečaja slovenščine) smo usposobili za uporabo aplikacij Zoom
in Teams, ki so nam omogočile izvajanje aktivnosti ne glede na trenutne ukrepe in zagotovile
reden stik z uporabniki, ki so zaradi epidemije še bolj izpostavljeni občutkom osamljenosti in
izoliranosti. Uspešno smo sodelovali tudi z Domom starejših Logatec, naši prostovoljci in skupina
za krepitev socialnih veščin so obiskovali stanovalce, jim nosili piškote, jim pomagali pri izdelavi
voščilnic za njihove najdražje in se družili z njimi.

Pro bono ambulanta
Največja težava naših uporabnikov je ta, da so brez zdravstvenega zavarovanja in nimajo dostopa
do zdravstvenih storitev in zdravil. Pri tem smo jim s svoji znanjem in dolgoletnimi izkušnjami
pomagali tudi v preteklem letu. Poleg zdravniških pregledov in zdravil so v naši ambulanti deležni
tudi psiho-socialne pomoči, informiranja in svetovanja, zagovorništva ipd.
Naše uporabnike pestijo najrazličnejše zdravstvene težave, težave v duševnem zdravju,
neprimerna nastanitev, težave z raznimi dolgovi, nezaposlenost, težave z odvisnostmi,
pomanjkanje denarja ipd.
Redno in pogosto smo se srečevali z ljudmi, ki sicer imajo zdravstveno zavarovanje, pa nimajo
izbranega osebnega zdravnika, saj zdravnikov, ki bi sprejemali nove paciente, ni bilo na voljo. V
letu 2021 je v Ambulanti Pro Bono delovalo 43 prostovoljcev, obravnavali pa smo 451
uporabnikov.

Alenka Ugrin Vatovec
d i p l . socialna d e l a v k a , v o d j a
P o s vetovalnice z a o s e b e
b r e z urejenega
z d r a vstvenega z a v a r o v a n j a

Devetnajstletno dekle iz BiH se je v Sloveniji zdravilo za
hudo obliko raka. Po odpustu iz bolnišnice smo ji
pomagali z zdravili, ki jih je dobila v naši ambulanti. Po
uspešnem zdravljenju se je v Ljubljani vpisala na
fakulteto in si uredila zdravstveno zavarovanje. Z
urejenim zdravstvenim zavarovanjem bo tako njena
pravica do zdravja najbolj zaščitena.

Nacionalni, lokalni

Projekti 2021

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

Mednarodno sodelovanje
“ Krepitev kompetenc mladih iz podeželja ”
Avgusta 2021 smo pričeli z izvajanjem projekta v treh republikah Severnega Kavkaza – v
Čečeniji, Ingušetiji in Dagestanu. Projekt, katerega cilj je opolnomočenje mladih od 16 do 30. leta
iz podeželja za pro- socialno delovanje in prostovoljstvo v svojih skupnostih, izvajamo skupaj z
dolgoletnolokalno partnersko organizacijo, Regionalnim centrom za psihosocialno podporo in
razvoj – DENAL s podporo Fundatia INFO LIVE, ki ima sedež v Moldaviji.
Kljub omejitvam in spreminjajočim se ukrepom v povezavi z aktualno pandemijo, nam je v
relativno kratkem času uspelo izpeljati ključne aktivnosti, ki so pomembne za doseganje ciljev
projekta.
Usposobili smo 24 trenerjev – predstavnikov mladih, ki so v okviru intenzivnega petdnevnega
usposabljanja pridobili znanja o vodenju mladih in skupnostnih projektov, o organizaciji
prostovoljcev in njihovega dela, o vlogi mladih in prostovoljcev v družbi, o različnih družbenih
iniciativah, ki jih izvajajo nevladne organizacije in iniciativne skupine v regiji in tujini (predvsem
Sloveniji), o oblikovanju družbenih projektov in projektnega cikla, komunikacijskih in
predstavitvenih veščinah.
Usposobljeni trenerji so takoj pričeli z aplikacijo pridobljenega znanja in izvedli 19 izobraževanj
za skupaj 365 mladih v svojih republikah. Mladi so se seznanili s procesom načrtovanja in
izvedbe socialnih projektov in različnimi družbenimi iniciativami, ter priložnostmi pridobivanja
sredstev za izvedbo projektov.
Usposabljanjem je sledil razpis za skupnostne projekte, ki je bil priložnost za mlade, ki so
sodelovali v usposabljanjih, da na podlagi analiz težav in potreb v svojih lokalnih skupnostih
pripravijo predloge projektov za odzive na le-te in za njih pridobijo tudi finančno podporo. Cilj
projektov je mladim omogočiti organiziranje v lokalni skupnosti, sodelovanje z obstoječimi
mladinskimi skupinami, delitev pridobljenega znanja med vrstniki in prostovoljsko delovanje. Do
konca decembra 2021 je iztreh republik prispelo 37 vlog projetov, od katerih je bilo izbranih 24
mladih (8 iz vsake republike). Izbrani projekti se bodo pričeli izvajati v letu 2022.

Vahida Huzejrović
p r o f. an gleščine,
k o o r dinatorica

Terenski odziv

Primož Jamšek
d i p l . socialni del a v e c , v o d j a
te r e nskega odz i v a

V pričetku leta smo nadaljevali aktivnosti za pomoč v dveh največjih domovih starejših občanov v
Sloveniji, v Ljubljani ter Mariboru, kjer so bili zaradi epidemiološke situacije močno kadrovsko
podhranjeni.
V pričetku leta smo tako še pomagali pri osnovni oskrbi, po okrepitvi ekipe doma starejših pa so
lahko pričeli z organizacijo obiskov svojcev ter se preusmerili v družabništvo ter spremljanje
starejših na sprehod po domu ali izven doma. Pomoč pri usmerjanju obiskovalcev na množičnih
testiranjih so potrebovali v Zdravstvenem domu Maribor.
Pri tem je sodelovalo 14 prostovoljcev, ki pa so večino od 1.432 prostovoljskih ur opravili v prvih
treh mesecih.

Jasna Rajnar Petrović

Promocija

u n i v . dipl. novina r k a , m a g .
s o c i ologije, pre d s t a v n i c a z a
s t i k e z javnostm i

Tudi leto 2021 smo začeli z izzivom – s prenovo in lansiranjem podobe Slovenske filantropije, z
novim logotipom, barvami in podobami za vse naše dogodke. Dejstvo, da se epidemija nadaljevala
in nadaljevala je bilo trd oreh, a smo se ga trudili streti z najboljšimi močmi. Akcije v okviru Dneva
za spremembe so potekale z razdaljo ali prek spleta, v okviru Nacionalnega tedna smo spet
ustvarili časopis najboljših prostovoljskih zgodb in ga delili v 50 slovenskih krajih, dogodke pa smo
se trudili v čim večji meri organizirati na prostem, na našem dvorišču – projekcije Festivala
migrantskega filma junija in prostovoljski piknik septembra. Ljudje so se jih izjemno razveselili.
Če smo se v letu 2021 že do konca navadili na ZOOM in podobne programe, smo se pa nečesa lotili
prvič – organizirali smo hibridno konferenco o alternativnih nastanitvenih rešitvah za migrante in
starejše ter tako združili prispevke ljudi v živo in prek spleta. Brez zapletov ni šlo, a so mednarodni
gostje tako v živo kot prek spleta odšli zadovoljni in polni novih informacij.
Od naših digitalnih kanalov je najbolj zrasel Twitter, kjer se je število sledilcev povečalo za 55% od
prejšnjega leta, število vtisov naših objav pa kar za dvakrat več. Če je bilo omrežje za uspešno
iskanje materialnih donacij prej Facebook, smo pri tem zdaj bolj uspešni na Twitterju. Na
Facebooku so zelo priljubljene objave z migrantsko tematiko in o našem projektu Viški hrane –
Hrana ljudem, ne smetem.

Zaposleni,
prostovoljci in
financiranje

44

zaposlenih

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

43.563 h

667

prostovoljskega
dela

prostovoljcev

za 421.388 €
zvišana vrednost
naših programov

Financiranje
Ostalo
6%
Zavod za zaposlovanje
9%
Donacije
8%

Hvala!

FIHO
8%

Javna sredstva
56%

Evropska komisija
3%
Občine
9%

