
časopis za razvoj nevladnih organizacij v Podravju
Št.13, februar 2014

naklada: 31.000 izvodov
nevladna.zavodpip.si

24 let radia 
MARŠ

Maraton 
pisanja 
apelov» 3 » 4 » 6

Borilne veščine 
- šport in 
umetnost

Z lokalnimi partnerstvi nad velike in male probleme 

Bojan Golčar, Zavod PIP

Ste kdaj na poti v službo opazili na 
kakšnem travniku divjo deponijo? 
Ste kdaj pomislili, zakaj se mladina 
zbira v parku in se opija? Ste v zgod-
bah v oddajah kot je Tednik prepoz-
nali poznan obraz iz soseske? Prepri-
čani smo, da vas je to zmotilo. Enako 
smo prepričani, da ste ob tem največ-
krat pomislili, da bi država ali obči-
na na tem področju morali narediti 
več. Ste pomislili tudi, da je življenje 
v lokalni skupnosti naša skupna od-
govornost?

Slišali ste za uspešne akcije kot je 
Očistimo Slovenijo ali za akcije ga-
silskih društev, vseh sosedov in osta-
lih, ki stopijo skupaj, ko je potrebno 
sosedu obnoviti pogorelo hišo? Da 
zadnjih akcij ob ledeni ujmi niti ne 
omenjamo. Takšnih primerov je pre-
cej. Primerov, ko so se zbrali ljudje 
iz vseh vetrov, profilov, znanj in ve-
ščin in rešili majhne, pa tudi velike 
probleme.

Takšnih primerov bi lahko bilo še 
več. Samo prepoznati je potrebno 
probleme, ki jih lahko z malo časa in 
dobre volje rešimo skupaj in tako po-
skrbimo, da bo življenje v naši skup-
nosti boljše.

Kaj so loKalna 
partnerstva
Lokalno partnerstvo je model reše-
vanja lokalnih problemov, v katerem 
sodelujejo predstavniki vseh treh 
sektorjev – javni, zasebni in civilni 
(nevladni) in skupaj najdejo proble-
me, ki jih bodo reševali, si razdelijo 
odgovornosti in aktivnosti, skrat-
ka, delujejo kot partnerji za rešitev 
problema. S povezovanjem različnih 
partnerjev je mogoče hitreje, racio-
nalneje in učinkoviteje reševati pro-
bleme in hkrati krepiti medsebojno 
sodelovanje.

V Sloveniji, pa tudi v Podravju se še 
zmeraj prepogosto srečamo z nep-
ripravljenostjo na sodelovanje in 
značilnim načinom razmišljanja ob 
zaznavanju določenega problema, da 
se nas ta ne tiče in da je za to odgo-

voren nekdo drug oz. bo to že kdo 
drug (občina, država) uredil. Takšen 
vzorec razmišljanja, ki smo se ga v 
preteklosti navzeli, bi bilo potrebno 
spremeniti in ponovno kot vredno-
to v družbo vnesti sodelovanje kot 
najboljši način sobivanja. Žal obsta-
ja vse več problemov, ki jih nihče ne 
rešuje in tudi ne bodo rešeni, če se 
nanje ne bomo sami odzvali, se po-
vezali in jim napovedali »vojno«. 

Če so že v marsikateri, tudi eko-
nomsko od nas bolj uspešni, družbi 
spoznali pomen sodelovanja in jim 
ni odveč povezati moči in resursov, 
ni razlogov, da k takšnemu načinu 
reševanja problemov ne bi znali in 
hoteli pristopiti tudi v našem okolju. 
Razmislek vseh družbenih akterjev, 
kaj lahko sami prispevajo k boljšim 
pogojem življenja v skupnosti, je 
prvi korak k vzpostavljanju lokalnih 
partnerstev, v katerih lahko vsak po 
svojih močeh prispeva manjkajoči 
sestavni del, ki je sam zase premalo 
za rešitev problema, skupaj s pri-

spevkom ostalih pa lahko zagotovi 
pomembni in nepogrešljiv delček 
celote. Tako to gre in kjer so v to-
vrstnem sodelovanju že prepoznali 
prednosti in lokalna partnerstva tudi 
izvajajo, to zelo dobro vedo in skupaj 
gradijo medsebojno zaupanje, sode-
lovanje in rešujejo majhne in večje 
probleme, ki bi sicer lahko ostali 
nerešeni. Ne sliši se slabo, kajne? Za-
kaj torej ne bi poskusili tudi v naših 
okoljih združiti sile, problemov (žal) 
nikoli na zmanjka, in kot pravijo so 
tu samo zato, da jih nekdo reši.

V Regionalnem stičišču nevladnih 
organizacij Podravja, ki deluje v 
okviru Zavoda PIP iz Maribora, se 
trudimo, da tudi v podravskih obči-
nah spodbudimo predstavnike vseh 
sektorjev za sodelovanje in povezo-
vanje v lokalna partnerstva. V sode-
lovanju s Centrom nevladnih organi-
zacij Slovenije (CNVOS), Fundacijo 
Prizma, Skupnostjo občin Slovenije, 
Štajersko gospodarsko zbornico ter 
CAAP-om smo pripravili predsta-
vitveni dogodek za lokalna partner-
stva, ki so se ga udeležili predstavni-
ki nevladnih organizacij, prebivalci 
Maribora, pa tudi nekaj predstavni-
kov javnega in zasebnega sektorja. 

Prisotni so v skupinah, ki so jih obli-
kovali na srečanju, opravili razmislek 
o tistih problemih v okolju, ki bi jih 
bilo mogoče ob čim manjših stroških 
čim bolj učinkovito rešiti.  In kaj so 
ugotovili? 

regionalno stičišče 
nevladnih organizacij 
podravja spodbuja razvoj 
lokalnih partnerstev v 
podravju

21. stoletje bo doba zavezništev
21. stoletje bo doba zavezništev, pravi profesor James Austin (Harvard 
Business School). 

V teh zahtevnih časih nobena organizacija ne more uspeti sama. S 
trditvijo profesorja Austina se strinjam, vendar menim, da je partner-
sko sodelovanje vseh sektorjev še pomembnejše, ko se dotaknemo po-
treb po reševanju nakopičenih problemov v lokalnem okolju, ki smo 
jim priča v zadnjih letih. 

Težav v lokalnem okolju se ne moremo lotevati s solističnimi pristopi 
posameznih akterjev, saj rešitve terjajo večdimenzionalen pristop in 
združevanje virov, ki jih posamezne organizacije ne zmorejo zagota-
vljati same. Vzajemno medsektorsko sodelovanje omogoča »projek-
tom/podjemom«, s katerimi poskušamo rešiti lokalne probleme (kot 
npr. oživiti neurejeno in  prazno mestno jedro, vedno več ljudi brez 
službe, …) doseganje kritične mase potrebnih virov (opreme/tehno-
logij, materiala, kompetenc, prostorov, marketinških kanalov, denar-
nih sredstev, idr.). 

Razen tega vizije in pristopi, ki jih zasledujejo posamezni sektorji 
(javni, zasebni, nevladni/socialno podjetniški), v partnerskem sode-
lovanju dobijo nove dimenzije in spodbudijo oblikovanje popolnoma 
novih, inovativnih rešitev, ki jih en sam sektor težko uvidi. 

Učinki naših prizadevanj so tako v partnerstvu lahko precej večji kot 
le učinki posameznih organizacij. Seštevek 1+1 ni več le dva, temveč, 
za matematiko nelogičnih, 11. Zakaj potem v našem okolju takšno 
pomanjkanje partnerskega sodelovanja, če pa so prednosti tolikšne? 
Zakaj ne rečemo, jutri bo vse drugače in delamo skupaj? Ker se par-
tnersko sodelovanje ne zgodi, temveč se gradi.  

Vzpostaviti moramo polje zaupanja med posameznimi akterji ter gra-
diti na dobrih in poštenih odnosih med posameznimi akterji.  Pre-
seči moramo posamične interese in uvideti širšo dimenzijo. Šele na 
takšnih temeljih lahko začnemo skupaj reševati probleme in doprine-
semo k boljšemu jutri vseh nas.   

Dušanka Lužar Šajt – Fundacija Prizma

Foto: Zavod PIP
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prvi primer:
V mariborskih stanovanjskih sose-
skah, ki so ob svojem nastanku po-
nekod imele vzorno urejene igralne 
oz. rekreacijske površine za otroke, 
se opaža, da so le te v vse slabšem 
stanju. Lastniki stanovanj v to infra-
strukturo ne vlagajo sredstev in zato 
je ta ponekod že povsem izginila. S 
tem pa tudi možnost, da bi starši in 
njihovi otroci imeli prostor za prijet-
no in varno preživljanje prostega časa 
ter medsebojno druženje. Priložnost 
za rešitev problema vidijo v povezo-
vanju in sodelovanju stanovalcev/
prostovoljcev, različnih društev s 
področja hortikulture, turizma, va-
rovanja narave, četrtnih skupnosti in 
občine, lastnikov gozdov, obrtnikov 
in Srednje lesarske šole, avtoprevo-
znikov idr. Sodelovanje vseh naštetih 
bi lahko prispevalo k ureditvi nasa-
dov in izdelavi preprostih lesenih 
igral, klopi, košev za smeti. Člani in 
članice različnih nevladnih organi-
zacij bi zagotovo občasno v takšnih 
okoljih organizirali tudi različne do-
godke namenjene otrokom in star-
šem. Radost in veselje otrok, ki bi 
jim bilo vse to predano v uporabo, 
si je mogoče z lahkoto predstavljati. 

drUGi primer
S podaljševanjem življenjske dobe 
prebivalstva narašča tudi število sta-
rejših občanov. Nekateri med njimi 
se zaradi različnih življenjskih oko-
liščin in ekonomske situacije soo-
čajo s problemi, kot so osamljenost, 
transportne težave ob nabavi vsako-
dnevnih potrebščin, obiskov zdrav-
nika ipd. Udeleženci predlagajo, da 
se pripravi pregled najpogostejših 
potreb starejše populacije in nabor 
rešitev oz. ponudbe namenjene dviga 
kakovosti življenja starejših. V lokal-
no partnerstvo želijo povezati obči-
no, Center za socialno delo, Center 
za pomoč na domu, Mestne četrti, 
Študentsko organizacijo Univerze 

v Mariboru ter različna društva in 
druge nevladne organizacije kot so 
društva upokojencev, medgeneracij-
ska društva ipd.

tretji primer
Potem, ko načrti ureditve nabrežja 
reke Drave v Mariboru niso bili re-
alizirani v okviru projekta Evropska 
prestolnica kulture, se zdi, da tega 
vprašanja vsaj še nekaj časa ne bo 
mogoče rešiti v okviru financiranja 
iz javnih sredstev. Ker pa, kot ugo-
tavljajo udeleženci dogodka, gre za 
neizkoriščen turistični potencial 
mesta, prav tako pa tudi domače pre-
bivalstvo pogreša urejeno okolje za 
sprehode in rekreacijo, predlagajo, 
da se k problemu pristopi partner-
sko. Zavedajoč se, da za drage in-
frastrukturne posege ne bo mogoče 
zagotoviti sredstev, raje predlagajo, 
da se uredi tisto, kar je izvedljivo in 
lahko kljub majhnemu finančnemu 
vložku doseže želene učinke. Že ne-
kaj preprostih lesenih klopi,  košev 
za smeti in stojal z vrečicami za pas-
je iztrebke vzdolž obeh bregov reke, 
možnost najema kolesa, in ureditev 
zelene okolice bi temu delu mesta 
lahko dali njegovo uporabno vred-
nost. Če bi k predlaganim posegom 
dodali še namestitev svetlobnih lam-
pijončkov, se bi to, kot ugotavljajo, 
trenutno pusto in neprivlačno okolje 
spremenilo v romantično krajino, ki 
bi nudila občanom in turistom kraj 
za prijetno druženje in preživljanje 
prostega časa. Še posebej, če bi v tako 
urejeno okolje pripeljali tudi različne 
ustvarjalce, ki delujejo v kulturnih 
društvih. Ob prostovoljcih, ki jim je 
mar za okolje v katerem živimo, bi 
s sodelovanjem turističnih društev, 
Mariborske kolesarske mreže, Za-
voda za turizem Maribor, splavarjev, 
potapljačev, Umetnosten galerije, 
Dravskih elektrarn, lastnikov goz-
dov, obrtnikov, lahko skupaj ustvari-
li prostor, ki bi bil Mariborčanom v 
ponos in veselje.

Predstavljenih je le nekaj možnosti 
reševanje problemov, ki pomenijo 
dvig kakovosti življenja v lokalni 
skupnosti. Priložnosti za lokalna 
partnerstva so v velikih in malih ob-
činah, le prepoznati jih je potrebno 
in verjeti, da je sodelovanje vrednota 
in so rešitve mogoče.

Primeri, ki so opisani in so bili prip-
ravljeni v nekaj urnem druženju 
ljudi, ki jih povezuje pripravljenost 
sodelovati med seboj in k izboljša-
nju življenja v svoji lokalni skupnosti 
prispevati po svojih močeh, kažejo 
na priložnosti, ki v takšnem sodelo-
vanju obstajajo in jih velja izkoristiti 
v čim večji meri. Zavedamo se, da je 
od predloga do realizacije rešitve še 
vrsta korakov, ki jih je potrebno pre-
hoditi, pa vendar smo prvi korak že 
naredili in brez njega tudi naslednjih 
ne bi bilo. V Regionalnem stičišču 
NVO Podravja in partnerskih orga-
nizacijah bomo ljudem, ki se pove-
zujejo v lokalno partnerstvo, poma-
gali z iskanjem tistih predstavnikov 
NVO, gospodarstva ali javnega sek-
torja, ki lahko prispevajo k uspešni 
izvedbi akcije in jih spodbudili k so-
delovanju. Verjamemo namreč, da so 
lokalna partnerstva in sodelovanje 
med ljudmi in med sektorji vredno-
ta, ki jo je potrebno krepiti. 

Vabimo vse, obrtnike, podjetnike, 
občine, javne službe in nevladne 
organizacije ter posameznike, ki 
so pripravljeni z ostalimi deliti čas, 
material, denar in dobro voljo, da 
se pridružijo pobudi za lokalna par-
tnerstva in prispevajo svoj ščepec k 
dobri rešitvi, s katero bomo osrečili 
sebe in ljudi okoli nas. V sodelova-
nju je odgovor za vrsto vprašanj, ki 
jih terja naše podravsko okolje, ki še 
vedno velja za regijo s posebnimi ra-
zvojnimi problemi.
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operacijo delno financira evropska unija in sicer iz 
evropskega socialnega sklada. operacija se izvaja v okviru 
operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne 
prioritete »institucionalna in administrativna usposobljenost«, 
prednostne usmeritve »spodbujanje razvoja nevladnih 
organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

Foto: Delo/Tadej Regent
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tUdi v pomUrjU spodbUda 
loKalnim partnerstvom
Tudi Regionalno stičišče NVO Pomurja sodeluje v nacionalni akciji 
regijskih stičišč in CNVOS-a, katere namen je povezovanje kapacitet 
različnih sektorjev (nevladni sektor, javna uprava in gospodarstvo) in 
prevzemanje partnerske odgovornosti za razvoj lokalne skupnosti.
Na uvodnem dogodku v Pomurju so sodelovali predstavniki nevlad-
nih organizacij s področja sociale, turizma in zdravja ter Regionalnega 
stičišča NVO Pomurja, predstavniki podjetij ter predstavniki javnega 
sektorja. Identificirana sta bila dva konkretna problema v lokalnem 
okolju, pri katerih so sodelujoči iskali rešitve, kako jih odpraviti. Prvi 
se je nanašal na lokalno samooskrbo. Posamezniki, ki so sodelovali na 
dogodku vidijo priložnost, ki jih nudi njihovo okolje pri vključevanju 
zdrave, domače hrane v prehrano vrtcev in tudi šol. Izpostavljen pro-
blem je pomemben iz dveh vidikov, in sicer je zdrava prehrana nujna 
za dober razvoj mlajših generacij, z druge strani pa tako vključevanje 
lokalnih pridelkov omogoča lokalnemu prebivalstvu, da premagajo tre-
nutne gospodarske razmere. Drugo težavo, ki so jo sodelujoči zaznali 
je pomanjkanje turistične ponudbe domačinov ob goričkih kolesarskih 
poteh. Pomurje ima veliko kolesarskih poti, a domačini te priložnosti 
za lastno udejstvovanje ne zaznajo oz. se je ne zavedajo. Udeleženci so 
tako iskali načine, kako seznaniti in spodbuditi lokalno prebivalstvo, 
da v takem turističnem udejstvovanju morda celo poskrbijo za dodatni 
zaslužek.

»Vzpostavitev lokalnih partnerstev se nam zdi odličen pristop k reše-
vanju problemov, ker vsak sodelujoči lahko prispeva svoje zmožnosti, 
bodisi da so to znanje, izkušnje, ideje, poznanstva, finančna sredstva, 
prostovoljstvo ali drugi viri, s katerimi lahko dosežemo neke rešitve in 
prispevamo k razvoju lokalnega okolja. Ker lokalna partnerstva nasta-
jajo samoiniciativno, združujejo motivirane posameznike, ki so željni 
določenih sprememb in verjamejo, da je moč partnerstva tista, ki lahko 
na učinkovit način vpliva na razvoj. Predvsem pa vidimo njihovo vred-
nost v tem, da razbijajo stereotipe, da je za vsak obstoječ problem odgo-
vorna država ali občina, medtem ko državljani in državljanke ali občani 
in občanke sedimo na lastnem kavču in prelagamo svoj del odgovorno-
sti na nekoga tretjega. V tem pogledu je lokalno partnerstvo tudi način 
odgovornega državljanstva« (Matejka Horvat, LRF za Pomurje).

Regionalno stičišče NVO za Pomurje si želi, da bi se problemi okolja 
izpostavili tudi na drugih področjih. Seveda pa si še bolj želijo dovolj 
zanosa in volje posameznikov, ki bi se vključi v lokalna partnerstva in 
tako prispevali k razvoju lokalnega okolja in dvigu kvalitete življenja.

Matejka Horvat – LRF za Pomurje

Vse, ki bi se želeli pridružiti lokalnim partnerstvom vabimo, da se obrnete na 
Regionalno stičišče NVO Podravja, info@nevladna.org ali 02 234 21 38



Govora je namreč o koncentra-
cijskem taborišču Rižarna v Sveti 
Soboti pri Trstu, ki nam  tekom iz-
obraževanja, kljub pomenu za sam 
slovenski narod, ni bila (podrobneje) 
predstavljena. V pripravi je interne-
tna stran, ustvarili pa smo tudi vir-
tualni 3D model kompleksa Rižarne, 
kakršen je bil med vojno. Projekt z 
naslovom Koncentracijsko tabori-
šče Rižarna – opomin zgodovine za 
strpno prihodnost Evrope nastaja v 
sodelovanju Zavoda PIP, Inštituta 
INOVATIV, Radia Marš, Svobodne-
ga radia Agora ter Narodne in štu-
dijske knjižnice v Trstu in mnogimi 
posamezniki. Projekt je podprt s 
strani programa Evropa za državlja-
ne – Aktivno evropsko spominjanje.

O nacističnih koncentracijskih ta-
boriščih se, še posebej ob različnih 
obletnicah, veliko piše in poskuša 
razjasniti to najtemačnejše poglav-
je človeške zgodovine in  človekove 
duševnosti. V ospredju so seveda 
velike tovarne smrti, od Auschwitza, 
Treblinke, Dachaua, Buchenwalda 
do Mauthausna, kjer je neka ideolo-
gija pobila milijone ljudi, predvsem 
Judov, kot največje namišljene sov-
ražnike neke namišljene višje arijske 
rase pa sto tisoči drugih, političnih 
nasprotnikov in »nižjih ras« kot smo 
na primer Slovani. Vendar pa je v 
tem ogromnem in izredno premišlje-
nem sistemu taborišč delovala tudi 
množica manjših, med njimi  kon-
centracijsko taborišče Rižarna pri 
Trstu. Kljub velikosti pa je ta nekda-
nja luščilnica riža, ki stoji le nekaj sto 
metrov od Miljskega zaliva v Sveti 
Soboti, pet kilometrov iz centra Tr-
sta, s kapitulacijo fašistične Italije os-
mega septembra 1943 kmalu postala 
ena največjih grobnic slovenskega 
naroda. Rižarna je bilo tudi  edino 
nacistično taborišče s krematorijem 
na tleh današnje Italije.

V severni Italiji je bila vzpostavljena 
marionetna Mussolinijeva Socialna 
republika, del katere  so nacisti prik-
ljučili Tretjemu rajhu kot »nov biser 
v kroni«. Ljubljanska, Goriška, Vi-
demska, Reška in Tržaška pokrajina 
ter seveda Istra so tvorile t.i. Opera-
tivno zono Jadransko primorje pod 
upravo zagrizenega nacista koroške-
ga Avstrijca Gaulauterja Fridericha 
Reinerja. Vsi represivni organi so 
bili pod poveljstvom tržaškega Slo-
venca (!) Odila Globočnika, ki se je 
v Celovcu in na Dunaju kalil v naci-
stični stranki in različnih finančnih 
goljufijah. Globočnik je bil poveljnik 
posebne enote SS Einsatzkommando 
Reinhard, katere naloga je bila vzpo-
stavitev in vodenje iztrebljevalnih 
taborišč Majdanek, Belsen, Sobibor, 
Treblinka in drugih, v katerih je 
bilo pobitih prek dva milijona ljudi. 
Tandem Reiner in Globočnik je imel 
nalogo zelo sistematičnega očišče-
nja teritorija, ki je postal nekakšna 
SS država in to ob izdatnem sode-
lovanju italijanskih predstavnikov 
kapitalistov, ki sprejmejo nacizem 
kot garant obrambe pred Slovani in 
komunizmom.

Zaradi prodiranja sovjetske Rdeče 
armade na zahod  je poveljnik SS-a 
Heinrich Himmler ukazal uničiti 
koncentracijska taborišča na vzho-
du rajha, Globočnikovo enoto pa 
premestil v Trst, da nadaljuje načrt 

dokončne likvidacije Judov,  tokrat 
na Jadranskem primorju. Globočnik 
opiše naloge svoje enote kot preseli-
tev prebivalstva, izrabljanje delovne 
sile, uporabo premoženja ter za-
plembo nepremičnin in skritih bo-
gastev. Za štab so izbrali že v osnovi 
predimenzionirani stavbni kompleks 
zgrajen leta 1913, ki je bil namenjen 
sušenju, luščenju in skladiščenju 
riža. Imel je vso potrebno infrastruk-
turo, bližino pristanišča in železniške 
tire. Zaradi geopolitičnih sprememb 
po prvi svetovni vojni sta Trst in nje-
govo gospodarstvo doživela negativ-
ne posledice. Podjetje je životarilo 
le še nekaj let po vojni. Nacisti so ga 
konec oktobra 1943 uredili sprva kot 
zelo dobro opremljeno vojaško oz. 
policijsko taborišče, že od konca  is-
tega leta pa tudi kot uničevalno tabo-
rišče. Rižarna je tako postala istoča-
sno vojašnica in zapor, zbirni center 
za deportacijo in skladišče naropa-
nega, predvsem judovskega blaga.

Ena izmed Globočnikovih nalog je 
bilo tudi varovanje cestnih in žele-
zniških prometnic, ki so jih ogroža-
le vse pogostejše akcije partizanov. 
Zato so v sodelovanju z Wermach-
tom izvajali hajke pretežno na liniji 
Trst-Hrpelje-Kozina-Reka. Naloge 
Kommando Reinharda pa sploh niso 
vključevale borb s partizani, saj so se 
v glavnem ukvarjali z zaslišanji, mu-
čenjem, ropanjem, deportacijami in 
s požiganjem vasi. Cilj je bil uničiti 
partizanski odpor, z deportacijami 
in poboji slovenskih in hrvaških ci-
vilistov pa postopno ta prostor tudi 
etnično očistiti. Žrtve Rižarne so bili 
tudi številni italijanski antifašisti in 
partizani. V taborišču so ujetnike  
večinoma pobijali s prirejenim to-
vornjakom, ki je imel izpuh speljan 
v zadnji del poln žrtev, kasneje pa v 
improvizirani plinski celici v garaži 
ob krematoriju. Med najokrutnejše 
načine je spadala vleka vklenjene-
ga jetnika po dvorišču, dokler ga 
Polizeimeister ni pokončal s kijem. 
Ker pa je mnoge tako le omamil, so 
pristali v krematorijski peči še živi. 
Ujetnike so tudi streljali, obešali, 
tuje pa jim ni bilo niti davljenje ali 
rezanje vratov. Da so lažje opravljali 
takšne zločine, so si esesovci izdat-
no pomagali z alkoholom. Nekdanji 
taboriščnik, ki je v Rižarni preživel 
celih trinajst mesecev priča, da so 
se na iztrebljanje nekako privadili, 
medtem ko se na same metode nika-
kor niso mogli.

Po ocenah je šlo skozi taborišče Ri-
žarna med 20000 in 25000 ljudi, 
predvsem Slovencev, Hrvatov, Judov 
in italijanskih antifašistov. Kar 95 
odstokov jih je umrlo, od tega 3000 
do 5000 v sami Rižarni. Druge so 
deportirali v večja uničevalna tabo-
rišča. Vendar bolj kot številke nas 
pretrese samo dejstvo, česa je zmo-
žen človek in to samo on, »po božji 
podobi ustvarjen«, superioren. Na-
cistična psihoza je s totalno dresuro 
množic speljala tok zgodovine na rob 
prepada, kamor je zdrsela tudi člove-
kova duševnost. Koncentracijsko ta-
borišče Rižarna v Trstu je tako eden 
najpomembnejših pomnikov zgo-
dovine in hkrati ogledalo človeku. 
Zamislimo se torej nad dejstvom, da 
to ni samo stvar zgodovine, nekega 
prostora ali časa, ampak predvsem 
del človeka samega.

Raznolik, kreativno in široko zastav-
ljen program je v čast slavljenca zaje-
mal številne dogodke, ki so se med 5. 
in 9. februarjem 2014 zvrstili večino-
ma v Dvorani Gustaf v Pekarni.

Za uvod v praznovanje je poskrbel ma-
riborsko-poljski mednarodni festival 
stop motion animacije StopTrik z ogle-
dom enourne italijanske kompilacije 
Animazioni 2. Projekt Animazioni 2 je 
nastal pod vodstvom umetnikov Pao-
la Bristota in Andrea Martignonija, ki 
sta  animirani filmski projekt uveljavila 
tudi na mednarodni ravni.

Drugi dan je že zgodaj popoldne uve-
del tradicionalni dogodek za izme-
njavo stvari, 11. Gu(d)staf Market, na 
katerem je ekipa MARŠ sodelovala s 
svojo stojnico in z glasbeno podla-
go. Četrtkov program se je nadalje-
val z modno revijo Wild Thing, na 
kateri sta oblikovalki Urška Cotič in 
Ines Kos predstavili navdušujoče in 
drzne modne kreacije z živalskimi 
motivi. Koncertni del večera so na-
polnili eksperimentalni, spoken word 
in blues ritmi paketa štirih zasedb 4 
v 1,5, štirih bratskih skupin iz Lju-
bljane in Sežane, v katerih je ključni 
vezni člen kritična poezija pesnika in 
frontmena Dejana Kobana, in so pr-
vikrat  nastopile v četvorčku: Tovariš 
Strmoglavljen, Jagventite Jagventite, 
Nimam?pojma, nevem nevem. Večer 
se je zaključil z MARŠu posvečeno 
melodično različico industrijskega 
noiza v izvedbi odličnega hrastniške-
ga dua Ontervjabbit. 

Petkov program se je začel z samo-
prevpraševanjem in osmišljanjem 
dolgoletne programske usmeritve Ra-
dia MARŠ, namreč z odprto okroglo 
mizo o skupnostnih medijih v Centru 
alternativne in avtonomne produkcije 
(CAAP), na kateri smo zainteresirani 

posamezniki in predstavniki nekaterih 
organizacij izpostavili dejstvo, da je 
ključnega pomena prav medsebojno 
sodelovanje organizacij, ki se ukvarja-
jo, soustvarjajo, sooblikujejo, podpira-
jo in skrbijo za neodvisne medije. Na 
večer se je program ponovno preselil 
v Dvorano Gustaf, z nastopom electro 
rock skupine Karmakoma iz Krškega, 
ki je v začetku meseca izdala prvi al-
bum Imagination & Mechanical Me-
tamorphoses, in zatem še electro punk 
dvojca Wanda & Nova deViator iz 
Ljubljane, ki sta pritegnila tudi številne 
nekdanje Marševske obraze, v noč pa 
nas je zazibala MadamDub iz štajerske 
ekipe DubOmb ter nemški častni gost, 
DJ Cousin Boneless iz Augsburga.

Dan obletnice delovanja radia MARŠ 
in slovenskega kulturnega praznika 
je bil okronan z nastopom legendar-
nega zagrebškega kantavtorja Mikija 
Solusa, ki je zvoke akustičnega basa in 
cajona popestril s pronicljivimi bese-
dili, obarvanimi z izjemno domišljijo 
in humorjem. Kasneje je rokenrol ve-

černi program nadaljevala ljubljanska 
zasedba Dandelion Children z zna-
čilnimi random rock ritmi, zaključila 
pa udarna mariborska skupina EET. 
MARŠeva glasbena opremljevalca Ab-
synthesizer in Uglymotherfucker sta v 
jutro popeljala najbolj vztrajne in zves-
te privržence radia, ki so kot posladek 
dobili še nedeljski »zajtrk prvakov«, 
posebni jutranji koncert skupine Mu-
škat Hamburg, na katerem so ob na-
mazih, šmorn in prvi kavi organiza-
torji postregli z udarnimi rock in punk 
ritmi ter dodobra razvneli še prisotne 
in tudi sveže umite obraze.

Dogajanja ob 24. obletnici MARŠ so 
bila dobro obiskana. Občinstvo, v ka-
terem so bili pomešani podporniki ra-
dia in drugi obiskovalci, je tudi cenilo 
in dobro ocenilo kreativno ponudbo 
dogodkov, kar je obenem prav tako 
dokaz, da neodvisni radio še vedno 
živi in diha s svojim občinstvom, da 
ga imamo radi tudi na Štajerskem in ni 
skrbi, da bi zanimanje zanj v prihodnje 
usahnilo.
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Projekt taborišče Rižarna

Mariborski Radio Študent – 
MARŠ 24 let v etru in v živo

 Inštitut Inovativ

Natalija Andrejek, novinarka

Foto: arhiv Radia MARŠ

Foto: arhiv Inštitut INOVATIV

Udarna otvoritev sezone v dvorani Gustaf je hkrati pomenila tudi obeleženje 
24. obletnice radia marš, ki je na slovenski kulturni praznik, 8. februarja 1990 
začel oddajati program na frekvenci 95,9mHz. marš je takrat postal eden od 
redkih neodvisnih medijev v nekdanji skupni državi takrat monopolni nacionalni 
radioteleviziji, z izjemo ljubljanskega radia študent.

v konzorciju nevladnih organizacij smo se odločili 
proučiti in na sodoben način predstaviti neko 
tragično zgodbo iz prav takšnega časa, za katero 
smo ugotovili, da je slovencem – tudi starejšim 
generacijam – precej neznana. 
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slovensKo zdrUženje 
inštrUKtorjev Center za 
šolanje psov vodiČev in 
psov pomoČniKov slo-Canis
Združenje CANIS smo ustanovili v letu 
2006, v letu 2009 je naše združenje CA-
NIS postalo polnopravni član Evropske 
zveze psov vodičev (EGDF) in pridru-
ženi član Svetovne zveze psov vodičev 
in Zveze psov Asistentov. Pred tremi leti 
smo  pridobili  še status humanitarne 
organizacije s strani Ministrstva RS za 
zdravje. 

Našemu Centru SLO-CANIS je tudi 
uspelo, za kar pa je bilo potrebno izpol-
niti kar veliko pogojev, da smo soavtorji 
Evropskih standardov za mobilnost psov 
vodičev in njihovih uporabnikov- EGD-
MS, certificiranih pri Evropskem uradu 
za standardizacijo (CEN). 

Skozi evropski projekt Leonardo Da 
Vinci nam je bilo omogočeno, da smo 
inštruktorji dobili ustrezne certifikate o 
strokovni usposobljenosti oz. izpopol-
njenosti na področju psov vodičev in 
psov pomočnikov. 
Vključenost združenja SLO-CANIS v 
projekt: Evropski standardi za pse po-
močnike in mobilnost uporabnikov 
(European Guide Dog Mobility Stan-
dards - EGDMS«), pomeni pomemben 
prispevek k reševanju tega problema. S 
projektom želimo razviti nov inovativni 
model spodbujanja vključevanja oseb s 
posebnimi potrebami v bolj plodno živ-
ljenje s pomočjo uporabe psov pomoč-
nikov. Naš pristop temelji na preteklosti, 
saj pri dokončnem oblikovanju EGD-
MS standardov sodelujemo s Svetovno 
in Evropsko zvezo psov vodičev, katere 
članica smo in s 5 evropskimi šolami in 
centri. Seveda vabimo k sodelovanju vse, 
ki  jih ta tematika zanima. Z integracijo 
deloma terapevtskih aktivnosti, v iz-
vedbi strokovno educiranih vaditeljev, 
izurjenih v kinološko-etološkem smislu, 
želimo v Slovenskem združenju inštruk-
torjev, v Centru za šolanje psov vodičev 
in psov spremljevalcev SLO-CANIS, v 
svojih projektnih nalogah namensko in 
v najvišji možni meri motivirati posa-
meznika, da obnovi, razvija in vzdržuje 
sposobnost za neodvisno življenje.

Darinka, predsednica združenja CA-
NIS nam pripoveduje: »Naše prosto-
voljno delo s kosmatinci v humanitarne 
namene je odgovorno, zahtevno, a vse-
eno sproščujoče po napornih službenih 
obveznostih. Prostovoljnemu delu na-
menimo večji del svojega prostega časa. 
Z vsakim izšolanim in oddanim psom 
pomočnikom pa naša čustva kar ''pole-
tijo'' in nas vsakokrat znova pomladijo. 
Če bomo  še slišali kakšno pohvalo, bo 
za nas dan popoln«.

''Human Itar Nost'', ne, ne, nimam latin-
skega imena, pravi slepa Aleksandra, ki 
ji je humanitarnost  neločljivi sestavni 
del, pravzaprav rdeča nit vsega dela v 
CANISU. 
Naša Mirica (ki že ima psa pomočnika) 
pravi: »V CANISu kužki znajo vse, le 
govoriti še ne.« 
Stojan pa: »Psi, izšolani v društvu CA-
NIS, prav vsaki osebi s posebnimi potre-
bami omogočijo kvalitetnejše življenje, 
saj nekateri znova ''zaživimo''. 
Tjaša je izbrala do sedaj najlepši slogan: 
»Odkar imam Dona, besede dolgčas več 
sploh ne poznam. Pa naj še kdo reče, da 
ljudje s posebnimi potrebami ne znamo 
živeti polno življenje.«
Naša nepogrešljiva Milena, inštruktori-
ca in vodnica reševalnega psa sporoča: 
»Srce hoče pomagati vsem, razum mi to 
omogoča le nekaterim. Zato sodelujem s 
prostovoljnim delom v CANISu in RE-
PS-u. 

In kaj porečete VI, na vse te čudovite 
izjave?
Ko se bo akcija »Z malo dobrote do sreče 

na vrvici« z vašo pomočjo srečno iztekla, 
bo tudi Lojze Vetrih imel svojega psa po-
močnika. Prosimo za pomoč z SMS spo-
ročilom PES na 1919. Vsako šolanje psa 
zahteva določeno mero potrpežljivosti. 
Veliko ljudi nas sprašuje: »Ja, KAKO pa 
psa naučiš vsega tega?« Naš odgovor je, 
da se pravzaprav vedno vprašamo »ZA-
KAJ«, ne pa »KAKO«? Za vsako pripra-
vo na šolanje si vzamemo veliko časa. 
Naši psi *diplomanti in pripravniki* so 
prav posebne vrste labradorcev, no, pa 
saj so res vse naše psice in psi prav po-
sebne vrste. Vsak dan je po svoje testni 
dan za psa in nas kot inštruktorje.

drUštvo reševalniH psov  
- reps maribor
Ali ste vedeli, da:
- ima Društvo REPS najdaljšo tradicijo 

reševanja z REŠEVALNIMI PSI v SV 
Sloveniji in to od leta 1996?

- je naš aktualni slogan: »ISKATI, PO-
MAGATI, REŠITI« in da je naša 
osnovna dejavnost šolanje PSOV v 
reševalne namene: iskanje pogrešanih 
oseb v naravi, ruševinah in plazovih; 

- so prvi zapisi o uporabi PSA KOT PO-
MOČNIKA pri iskanju in reševanju 
ljudi znani iz leta 1707 in najdemo jih 
v dokumentih švicarskega samostana 
St. Bernard (švicarski menihi so s po-
močjo bernardincev iskali in reševali 
onemogle potnike na prelazu St. Ber-
nard); 

- da so Sanitetne pse uporabili že v ru-
sko-japonski vojni, kjer so psi v strel-
skih jarkih, med bitko poiskali ranjen-
ce in jih z glasnim laježem nakazali in 
da so leta 1938 švicarski gorski reše-
valci odkrili, da PES lahko tudi v snež-
ni plazovini odkrije ponesrečenca;

- je PES v Evraziji postal domača ži-
val pred približno 12.000 do 14.000 
leti. Strokovnjaki se dolgo časa niso 
mogli zediniti, ali je potomec šakala 
ali volka, danes pa je dokazano, da 
je praprednik našega psa. Zadnje iz-
kopanine kažejo, da so ljudje začeli 
udomačevati psa na Srednjem vzhodu 
pred najmanj 10.000 leti in mogoče že 
celo pred 35.000 leti;

- imajo PSI višji inteligenčni kvocient 
od večine drugih domačih živali kot 
so mačke, papagaji in konji. Poleg tega 
imajo izjemno sposobnost za asocia-
tivno povezovanje in se hitro učijo;

- je PSA pri svojem delu uporabljal tudi 
Sigmund Freud. Menil je, da imajo psi 
poseben čut, ki jim omogoča, da uga-
nejo kakšen je človekov značaj. Iz tega 
razloga je bil njegov najljubši pes, Jo-fi 
po imenu, navzoč pri vseh njegovih 
terapevtskih seansah.

Ustvarjamo prijateljstva,
ki spremenijo življenja.
Ustvarjamo družabništva,
ki spreminjajo svet.

In tako se je po zapuščeni stavbi, polni 
lukenj v tleh, od časa do časa odpravil 
pes, ki je za stebri in odlomljenimi kosi 
sten iskal skritega, mirujočega človeka. 
Drugi pasji kolegi so psa v akciji spre-
mljali z zavistnimi pogledi. Pri pasjem 
junaku pa se zaradi intenzivnega veselja 
niti ni vedelo, ali pes maha z repom ali 
rep s psom. Če si lahko zamislite kraj po 
potresu: Občutek spokojnosti ob koncu 
sveta, ki ga v človeku zbudijo ostanki 
zgradb, pogreznjenih v blato, bi bil lah-
ko nadvse resničen vadbeni prostor, če 
tišine ne bi prekinjal glasen in radoživ 
pasji lajež. Psi reševalci vsi po vrsti, kaže-
jo znake nestrpnosti - kot da bi jim vrgli 
žogico in bi jih potem pozabili odveza-
ti. »Ti psi morajo lajati,« je pripomnil 
zraven stoječi opazovalec, »Kaj drugega 
si sploh ne znam predstavljati.« Torej 
morajo ti psi oboževati lajanje, kajti z 
vztrajnim laježem nakazujejo najdene-
ga - bodisi v ruševinah, pod snegom ali 
izgubljenega na prostem. Navaditi psa 
lajati pa je lahko cela znanost, posebej 
še, če je pes bolj »tih«. Zato je pri mo-
tivaciji psa pomembno ne le to, da naj-

Ob koncu januarja in v pričetku fe-
bruarja smo prostovoljci Zavoda PET 
izvedeli 4-dnevno izobraževanje za 
vodnike psov, ki želijo s svojimi psi 
postati aktivni v družbi in pomagati 
uporabnikom v različnih institucijah. 
Intenzivno izobraževanje, ki je razde-
ljeno v dva dela, je tokrat potekalo v 
Ljubljani, v prostorih BIC Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola. 

Posredovanje s pomočjo psa izvaja-
ta vodnik in njegov terapevtski pes. 
Pred izobraževanjem se opravi testi-
ranje psov, kjer se preveri primernost 
temperamenta psa in usklajenost v 
vodnika in psa, izobraževanje pa je 
namenjeno predvsem vodnikom psov, 
da se jih seznani s potekom dela in po-
sebnostmi, s katerimi se bodo srečevali 
ob delu. 

V prvem delu izobraževanja (25.-26. 
januar) so udeleženci spoznali način 
delovanja Zavoda PET ter se spoznali 
z zgodovino in terminologijo posredo-
vanja s pomočjo psa. Na praktičnem 
delu izobraževanja so se skušali vživeti 
v psa in zaznavati svet, kot ga doživ-
ljajo psi. »Pomembno je, da se vodniki 
terapevtskih psov zavedajo, da je pri 
izvajanju posredovanj s pomočjo psa 
vedno najprej potrebno poskrbeti za 
varnost in dobro počutje svojega psa. 
Psi so ob obisku institucij soočeni z 
različnimi situacijami, ki zanje niso 
naravne, zato vodnike in pse na te si-
tuacije dobro pripravimo« pravi direk-
torica Zavoda PET, Valentina Horvat 
Kokalj.

Drugi del izobraževanja (8.-9. febru-
ar) je bil namenjen spoznavanju dela v 
institucijah. Pred obiskovanjem insti-
tucij je potrebno poskrbeti za odlično 
zdravstveno stanje psa, zato se udele-
žence poduči o zdravstveni negi psa. 
Zdravstvena tehnica in predsednica 
strokovnega sveta Zavod PET, Nina 
Mitrič, opozarja: »Preden pričnejo 
vodniki s terapevtskimi psi obiskova-
ti institucije, je potrebno s psi opraviti 
pregled pri veterinarju ter parazito-

loške preiskave blata. Psi morajo biti 
redno cepljeni proti steklini in proti 
leptospirozi. Prav tako je pomembno, 
da so psi odlično negovani ter tako 
prijetni na pogled, dotik in so prijet-
nega vonja.«

Na izobraževanju se vodniki naučijo 
tudi pravilnih položajev za pse, s kate-
rimi se srečujejo pri delu. »V Zavodu 
PET spodbujamo delo, v katerem vsi 
uživamo, še najbolj pa naši psi. Ko je 
pes zadovoljen, bo lahko razveseljeval 
uporabnike, zato prikažemo vodni-
kom kako postaviti psa v za psa nara-
ven položaj« razlaga Horvat Kokaljeva.
Za dobro vzdušje in pozitivno energijo 
je v Zavodu PET vedno poskrbljeno. 
»Vesela sem, da sem del skupine, ki s 
pozitivnim pogledom pomaga in pris-
luhne sočloveku, ki nas potrebuje.« 
Irma Bizjak in psička Fiona, Vodice 
(terapevtski par)

»Z Vilmo sva zaključili pripravništvo in 
tako postali »pasji terapevtki«.Otroci, 
ki jih obiskujeva v OŠ Ljudevita Piv-

ka, bodo prav ponosni, da sva uspešno 
opravili vse izpite.« Tanja Kaučevič in 
Vilma, Ptuj (terapevtski par)

»Moj kuža je »šahist«, saj pozna dve, tri 
moje poteze kar v naprej. Je zelo učljiv 
in dojemljiv, tako da obvlada že veliko 
trikov. Zelo rad bi to delil z drugimi, 
zato želiva postati terapevtski par.« 
Fran Stošicki in Don, Zagorje ob Savi 
(pripravnika) 

»Kljub tolikim informacijam, ki sem 
jih dobila na izobraževanju, sem odšla 
domov sproščena in nič utrujena…to je 
verjetno zato, ker počnem kar me res-
nično veseli, za sebe in za svojo dušo.« 
Darja Lah in Jack, Maribor (priprav-
nika)

Izobraževanje za terapevtske pare pri-
pravnike pa se še ni zaključilo. Sedaj se 
pravzaprav šele začenja, saj pripravni-
ki pričnejo z opravljanjem praktičnega 
dela, kjer bodo lahko s pridom upora-
bili in nadgradili vse znanje, ki so ga 
pridobili v teh dneh.

de osebo, ampak tudi to, kaj se s psom 
zgodi potem. Da je primerno nagrajen 
in se počuti kot zmagovalec. Ob tem je 
treba povedati, da je delo vodnikov pro-
stovoljno in neplačano; kako si vodniki 
čas, ki ga potrebujejo za akcije, izborijo v 
svojih rednih službah, je pravzaprav nji-
hova stvar. Zato si najpogosteje vzame-
jo dopust ali delajo nadure. »Ko enkrat 
začneš, postaneš privrženec in ne moreš 
odnehati, tako konjiček postaja način 
življenja«, pravijo reševalci. Drugače 
enostavno ne bi šlo, saj mora vodnik, 
preden sploh začne vaditi s psom, opra-
viti veliko teoretičnih izpitov: nevarnosti 
v gorah, vrvna tehnika, prva pomoč psu, 
prva pomoč ponesrečencu … Poleg tega 
se znanje preverja vsako leto, da o naj-
manj dveh urah treninga na dan niti ne 
govorimo. In kaj jih žene v to? »Zagoto-
vo obstaja nagnjenje, da pomagamo. Po-
leg tega imamo tukaj odlično druščino 
ljudi, ki si res zaupamo, saj drugače ne 
bi zmogli. Veliko dobiš nazaj. Enostavno 
je to v vsakem reševalcu.« , pravi vodja 
intervencijske enote REPS MARIBOR.

Po več kot 16 letih delovanja smo, ne 
samo strokovno usposobljeni, am-
pak tudi prepoznavni na širšem ki-
nološkem področju na državnem in 
meddržavnem nivoju. Smo ljudje, ki s 
trdim delom in odločnostjo želimo po-
magati ljudem v stiski. Imamo ideje in 
konkretne načrte za naše delo v prihod-
nje, zato rabimo pomoč, da te želje in 
cilje tudi uresničimo. Prispevati želimo 
k dokončni uresničitvi vizije o povezo-
vanju, sodelovanju in delovanju v svetu 
brez meja in diskriminacij, kjer je zna-
nje glavna vrlina. Utrditi želimo položaj 
vodilnega centra za šolanje reševalnih 
psov, psov vodičev in psov pomočnikov 
v Sloveniji. Želimo ostati ugledno, stro-
kovno, zanesljivo in ljudem ter živalim 
prijazno društvo.

Za REPS in SLO-CANIS smo sistema-
tično določili prioritete, ki lahko dovolj 
preprosto in jasno pokažejo nove druž-
bene prakse, hkrati pa odgovorijo na 
temeljno vprašanje, pred katerim stoji-
mo-kako v teh pogojih vzpostaviti prvi 

slovenski center za šolanje reševalnih 
psov, psov vodičev in psov pomočnikov 
in kako na vsesplošno krizo odgovoriti 
z ustvarjalno akcijo. Torej kako kljub 
nemogočim pogojem ustvariti primere 
alternativnih praks in obvarovati naše 
prednosti.

Imeli smo dve leti, da smo ideje prem-
leli in jih prilagodili regiji v kateri se že 
zdaj realizirajo. Veseli smo, da smo bili v 
Evropi sprejeti izjemno pozitivno, da nas 
bodrijo in vzpodbujajo v tujini. Doma 
pa še nimamo prave podpore. Ubiramo 
nove, drugačne korake, kot so značil-
ni za nevladni sektor, se prijavljamo na 
nove razpise in širimo zastavljene aktiv-
nosti. Z apatijo se ne da ustvarjati. Brez 
sodelovanja tudi ne. Tako, da smo za 
uspešno delovanje morali ubrati povsem 
drugačno dinamiko dela, s katero drug 
drugega motiviramo, krepimo in vzpod-
bujamo. Najdragocenejše pa je verjetno 
to, da se pri tem vsak od nas nauči nekaj 
povsem novega. Mi temeljnih potreb lju-
di ne moremo pustiti neuresničenih.

REPS IN CANIS

Novi terapevtski pari

Ani Hanžič

Janja Murko, mentorica pripravnikov in članica Sveta zavoda

Foto: arhiv Zavod PET

v zavodu pet, ki izvaja posredovanje s pomočjo psa, smo s pričetkom leta 2014 
pridobili 3 nove terapevtske pare ter 11 pripravnikov. 
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V društvu Moment od julija meseca 
razvijamo projekt Izdelava lutke, lut-
ka in lutkovna igra kot terapevtski in 
didaktični pripomoček, ki ga delno fi-
nancira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. Projekt se na inova-
tiven način loteva splošne in poklicne 
rehabilitacije pridobljeni na primer po 
možganski poškodbi. V tovrstni obliki 
nadaljevalne terapije je vključeno pri-
dobivanje oziroma ponovno vzposta-
vljanje začasno izgubljenih funkcij 
pomnjenja, govorjenja, uporabe pr-
stov, rok, nog in drugih delov telesa, 
motiviranje k aktivni vlogi, gojenju 
delovnih navad, razvijanje socialnih 
spretnosti in veščin komunikacije, po-
moč pri sprejemanju lastne invalidno-
sti ter kreativno ustvarjanje.

Namen projekta je uveljaviti lutkov-
no dejavnost kot kreativno, dosto-
pno, všečno in invalidom prijazno 
dejavnost na področju zdravstvene, 
poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 
ter drugih programov in aktivnosti za 
vključevanje invalidov v socialno in 
delovno okolje. Delo z lutko in lutkov-
na igra omogočata razvijanje gibalno-
motoričnih spretnosti in odpravljanje 
osebnostnih težav, ki nastanejo ob za-
vedanju omejitev zaradi invalidnosti.
Terapija z umetnostjo tudi v Sloveniji 
dobiva vse večjo veljavo, trendu sledi 
tako imenovana dramska terapija, ki jo 
v določeni meri pokriva tudi naš pro-
jekt. To velja predvsem za igro vlog, s 
katero posameznik razvija razumeva-
nje samega sebe in zavedanje svojih 
čustev. Z reflektiranjem kako spontano 
delovati v določenih vlogah, dobi jas-
nejšo podobo obnašanja v vsakodnev-
nih situacijah. Igra vlog mu nudi raz-
rešitev čustev na varen način in mož-
nost, da razvije vpogled v mišljenje, 
čustvovanje in vedenje drugih ljudi. 
Pozitivni učinki so razvijanje osebne 
ustvarjalnosti, ki človeku dviguje sa-
mozaupanje in samozavest, pridobi-
tev občutka pripadnosti in sprejetosti 
v skupini ter zadovoljstvo, ki ga nudi 
ustvarjalni proces.

Lutka se v terapevtske in rehabilitacij-
ske namene uporablja v okviru likovne 
terapije kot izdelava lutk in kot ko-
munikacijsko sredstvo, ki nadomešča 
direkten stik s terapevtom ali drugo 
avtoriteto. Prav slednji način uporabe 
zahteva od terapevta smisel in veščine 
oživljanja lutke, da je ta lahko verjetna 
in tako tudi učinkovita. Podobno ve-
lja za uporabo lutke pri pedagoškem 
delu. V Evropi se, tako kot v svetu 
umetnosti, tudi na tem področju lut-
ko uporablja predvsem za otroke in 
delo z otroci. Raziskava dobrih praks, 
ki smo jo izvedli v okviru projekta, je 
pokazala presenetljive rezultate pri 
tovrstni rehabilitaciji. Ne samo, da se 
na tak način izboljšujejo motorične 
spretnosti invalida, terapija z lutko se 
je izkazala kot zelo učinkovita tudi na 
psihološkem nivoju. V večini prime-
rov so varovanci lutki s katero so ko-
municirali ali pa so jo animirali sami, 
lahko zaupali več, kot v neposrednem 
pogovoru s strokovnjaki. Lahko pa ak-
tivnosti z lutko delujejo tudi obratno. 
Lutka preusmeri pozornost od varo-
vanca, ga postavi v drugi plan in ta na 
to reagira odklonilno, saj ni več v sre-
dišču pozornosti. 

Uporaba lutke združuje zaznavanje, 
razumevanje, gibanje, govor in so-
delovanje z okoljem.  Na nivoju ko-
munikacije, lutka v terapevtskem ali 
didaktičnem procesu ponuja medij za 

sporočanje osebnega mnenja in čute-
nja animatorja ali osebe, ki z animira-
no lutko sodeluje. Lutka tudi spodbuja 
ustvarjalnost pri posamezniku, oseba 
je polna asociacij, domislic, dojame 
povezave v »režiji življenja«, zna ce-
niti delo in ustvarjalnost drugih, znal 
bo svoje ideje povezati v timsko delo 
in želel si bo take kulturne hrane, ki 
ga bo navdihovala, polnila z energijo, 
ne pa praznila. Delo z lutko obsega 
igro vlog ali opazovanje zgodbe, igra-
nih medsebojnih razmerji, pri čemer 
oseba neposredno usmeri pozornost 
na izpostavljene problem, poveča se ji 
občutljivost za lastna ter tuja stališča, 
čustva in ravnanja, povezana z obrav-
navano situacijo, prepoznava odnos 
med čustvovanjem in vedenjem, mo-
bilizira svojo energijo v smeri reševa-
nja problema, poveča se motivacija za 
reševanje problema, je trening spret-
nosti in kontrole čustev, zajema ce-
lostno angažiranost v novih netipičnih 
a varnih okoliščinah in s tem ponuja 
priložnost za spreminjanje lastnih sta-
lišč in ravnanj.

Eden od glavnih ciljev projekta je obli-
kovanje programov usposabljanja s 
področja lutkovne umetnosti. Ti bodo 
namenjeni strokovnim delavcem, ki se 
ukvarjajo z rehabilitacijo invalidov ali 
specialnim pedagoškim delavcem, ki 
delajo z odraščajočimi posamezniki 
s posebnimi potrebami, z namenom 
ponovnega vključevanja v socialno in 
delovno okolje, za ohranitev delovne-
ga mesta, prerazporeditev na drugo 
delovno mesto in konkurenčno vklju-
čevanje na trg dela. V okviru projekta 
razvijamo in izvajamo štiri delovne 
programe usposabljanja s področ-
ja lutkovne dejavnosti. Trije tovrstni 
programi bodo namenjeni strokovnja-
kom, ki delajo z invalidi na področju 
usposabljanja za izvajanje in obujanje 
življenjskih operacij, ki jim omogočajo 
(re)integracijo v delovno in socialno 
okolje. Četrti sklop delavnic je pilotni 
program usposabljanja invalidov, ki 
po daljši časovni odsotnosti iz dela za-
radi posledic nesreče ali hude bolezni 
potrebujejo ustrezne programe za us-
pešno in učinkovito vrnitev v delovno 
in socialno okolje. Izvajali ga bodo 
strokovni delavci, ki so se usposabljali 
tekom našega projekta.

S projektom ozaveščamo strokovno 
in širšo javnost o neskončnih krea-
tivnih možnostih lutkovne dejavnosti 
in prednosti vključevanja tovrstne re-

habilitacije v programe usposabljanja  
invalidov za njihovo ponovno integra-
cijo v socialno in delovno okolje. Pri-
čakujemo, da bodo rezultati projekta 
in projektne aktivnosti prispevali k 
uvajanju lutkarstva kot dopolnilne de-
javnosti v invalidskih in izobraževal-
nih organizacijah in k povečanju tera-
pevtskega učinka, učinka rehabilitacije 
in aktivacije invalidov.

Prekomerna telesna teža postaja vedno 
bolj pereč problem moderne evropske 
družbe. Po podatkih Svetovne zdra-
vstvene organizacije (WHO) se je 
število debelih ljudi od dela 1980 pod-
vojilo. Po predvidevanjih WHO bo do 
leta 2020 depresija drug najpogostejši 
bolezenski vzrok, ki zahteva prilagodi-
tve življenjskega sloga, za vse starosti 
in za oba spola. Globalna recesija bi 
naj tudi povzročila trikrat višjo letno 
porabo antidepresivov. 

Če k temu dodamo dejstvo, da so ose-
be, ki trpijo za dolgotrajnimi težavami 
v duševnem zdravju, bolj izpostavljene 
tveganju prekomerne telesne teže zara-
di narave njihove bolezni in stranskih 
učinkov zdravil, je nujno potrebno, da 
strokovni delavci, ki delajo z osebami 
s težavami v duševnem zdravju prido-
bijo dodatna znanja in veščine, ki jim 
bodo omogočale, da bo lahko postali 
neke vrste ‘osebni trenerji’ osebam, ki 
se dnevno srečujejo z duševno stisko. 
Izobraževalni program v okviru pro-
jekta LeoShape bo vključeval speciali-
zirana znanja o najpogostejših dušev-
nih motnjah (nastanek, klinična slika), 
o zdravem načinu življenja, zdravi pre-
hrani, različnih vrstah vadbe (indivi-
dualna, skupinska, fitnes, pilates, itd.), 
fizioterapiji in osebnem trenerstvu. 
Cilj je, da s skupnim inovativnim pris-
topom kombiniramo koncept osebne-
ga trenerja z delom strokovnega delav-
ca na področju dušenega zdravja.

Partnerji v projektu so: Ozara Sloveni-

ja Nacionalno združenje za kakovost 
življenja, Bodifit društvo, Premier Pi-
lates (Madžarska), Fundacion Intras 
(Španija) in Instituto Politecnico de 
Setubal (Portugalska). Projekta traja 
od avgusta 2012 do julija 2014. Cilj 
projekta je pripraviti in pilotsko izvesti 
pet visoko kakovostnih izobraževalnih 
modulov za strokovne delavce, ki de-
lajo na področju duševnega zdravja. 
Dodana vrednost (evropska dimen-
zija)  projekta LeoShape je izmenjava 
izkušenj in strokovnega znanja med 
partnerji, ki prihajajo iz različnih vse-
binskih področij in svoje znanje in 

izkušnje združujejo v pričujočem pro-
jektu. Trenutno partnerji pripravljamo 
končne verzije vsebine modulov in se 
pripravljamo na predzadnje srečanje 
partnerjev, ki bo marca na Madžar-
skem, kjer bomo praktično preizkusili 
izvedljivost pripravljenih učnih mo-
dulov.

Hkrati pa bi vse zainteresirane že po-
vabili na zaključno konferenco, ki bo 
v drugi polovici junija v Mariboru. To-
čen termin in program bo v kratkem 
objavljen na spletni strani projekta 
www.leoshape.eu.

Temelj tega, kar je postalo medna-
rodni jezik esperanto, je leta 1887 v 
Varšavi izdal dr. Ludvik Lazar Za-
menhof – brošuro »Lingvo Internacia« 
pod psevdonimom »D-ro Esperanto«, 
kar pomeni »Doktor Upajoči«. To je 
pozneje postalo ime jezika. Zamisel 
mednarodnega planskega jezika, ki 
nima za cilj nadomestiti narodne je-
zike, temveč služiti kot dodaten, dru-
gi jezik za vse, ni bila nova, vendar je 
Zamenhof videl, da se mora tak jezik 
razvijati s kolektivno rabo in je zato 
omejil svoj začetni predlog na mini-
malno slovnico in majhen besednjak. 

Danes je esperanto polno razvit jezik, 
ki ga govori po celem svetu razširjena 
govorna skupnost in ki ima popolna 
jezikovna izrazna sredstva. Mnoge Za-
menhofove zamisli so napovedovale 
zamisli utemeljitelja sodobnega jezi-
koslovja strukturalista Ferdinanda de 
Saussura (čigar brat René je bil espe-
rantist).

V sedanji digitalni dobi je dobil espe-
ranto ponoven zagon s pomočjo sple-
ta. V našem času se klasične oblike de-
lovanja – v klubih, društvih, državnih 
zvezah – umikajo sodobnim oblikam 
delovanja, ki potekajo predvsem po 
svetovnem medmrežju. Tako je espe-
rantska Vikipedija ena najbolj živih 
in obsežnih. Microsoft je esperantski 
črkopis že davno uvrstil v svoj nabor 
znakov, kakršnega uporablja vsak so-
doben računalnik. Google je esperan-
to uvrstil med 64 jezikov, med kateri-
mi je možno avtomatično prevajanje 
preprostejših besedil. Če vtipkamo 
v iskalnem sistemu Google besedo 
„Esperanto”, dobimo danes že blizu sto 
milijonov zadetkov, kar dovolj očitno 
zavrača pomislek, da bi bil esperanto 

jezik, ki ga „nihče ne govori”. 

Prihaja do pobud zunaj esperantskega 
gibanja, kakor je to partnerstvo med 
nemškim mestom Herzberg am Harz 
in poljskim mestom Gora, ki sodelu-
jeta s pomočjo skupne uporabe espe-
ranta, Herzberg am Harz pa se je sploh 
preimenoval v „Herzberg – Esperan-
tostadt” (esperantsko mesto). Priho-
dnost bo pokazala, ali se bo vzor takih 
partnerstev razširil po Evropi in svetu, 
s čimer bi Zamenhofov mednarodni 
jezik dobil novega zagona.
 
Mogoče ideja tudi za župana Maribora 
mogoče Gradca v Avstriji, saj obe mes-
ti povezuje ista oseba, dr. Henrik Haas 
(ustanovitelj Esperantskega društva v 
Mariboru, leta 1910), ki se je ob kon-
cu 19. stoletja kot pravnik iz Gradca 
preselil v Maribor in sem zanesel seme 
esperantskega gibanja, katerega dediči 
smo danes mi. V Mariboru se namreč 
ni zavzemal samo za mednarodni je-
zik, ampak, kar je za esperantiste zna-
čilno, tudi za enakopravnost sloven-
skega jezika v sodstvu tedaj še obsto-
ječe avstrijske monarhije, v kateri smo 
živeli tudi Slovenci.

Lutka kot didatktični pripomoček

Duševno zdravje in skrb za 
zdrav življenjski slog

Nekaj o esperantu

Nika Bezeljak, društvo Moment

Mateja Kramberger, Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja

Mario Vetrih, Esperantsko društvo Maribor

Foto: arhiv Zavod PET

Foto: arhiv društvo Moment

izdelava lutke, lutka 
in lutkovna igra kot 
terapevtski in didaktični 
pripomoček
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Bodifit, društvo z dvanajstletno tra-
dicijo se nahaja na šestih lokacijah, 
in sicer v Mariboru (Bodifit Studen-
ci, Bodifit Fontana, Bodifit City), v 
Bodifit Otelo v Domžalah, Bodifit 
Kamnik ter Bodifit Vnanje Gorice. 
Bodifit pokriva področje rekreacije 
za vsakogar, z vadbo v fitnesu, s sku-
pinskimi vadbami in pilatesom, indi-
vidualno vadbo na fitnesih, osebnim 
pristopom in osebnimi treningi ter z 
organiziranjem različnih tečajev, de-
lavnic, usposabljanj ter konvencij na 
področju rekreacije. 

Strokovno nadzorovana SKUPIN-
SKA VADBA je ena najbolj zabav-
nih in učinkovitih oblik rekreacije. 
Zvrsti skupinske vadbe so se razvile 
iz različnih oblik vadb fitnesa, aero-
bike, pilatesa in drugih rek¬reacij, ki 
se lahko izvajajo v skupini. Iz sezone 
v sezono se v svetu fitnesa izoblikuje 
vse več trendnih vadbenih novosti.

Na vseh Bodifitovih centrih lahko 
obiščete več kot 150 terminov sku-
pinskih vadb, in sicer:

- Body & mind vadbe, kot je Pila-
tes, Joga Pilates, Fitnes joga

- Aerobne vadbe, kot so 
PowerStep, Konga in Zumba, 
Bodifit Cycling …

- Oblikovanje, kot so Bodifit, Bo-
dimix, TNZ, Oblikovanje telesa, 
Just Fit, Fit trening …

- Preventivne vadbe, kot so Fit 
Hrbtenica, Fit Seniorji, Hidro-
gimnastika (Fit Hrbtenica, Proti 
osteoporozi, Pilates v vodi), Fit 
Nosečnice, …

Strokovno nadzorovana in vodena 
FITNES VADBA ima v svetu širok 
pomen. Zgodi se, da je v fitnes centrih 
pristop neoseben in odbijajoč. Pri nas 
smo se usmerili predvsem k izobraže-
vanju naših strank in individualnemu 

pristopu vaditeljev, inštruktorjev ter 
osebnih trenerjev. Naši zadovoljni 
člani so tako najstniki, odrasli kot 
tudi starejši, njihov namen pa je pred-
vsem napredek, dobro počutje, kvali-
teta vadbe in zdravje. 

V naših centrih je vadba po pravilih 
BODIFIT PROGRAMA® razdeljena 
na naslednje stopnje: 

- OSNOVNA SAMOSTOJNA RE-
KREATIVNA VADBA NA NA-
PRAVAH - vadeči se drži osnov-
nih vadbenih navodil in vadi 
samostojno brez mentorstva 
strokovnjaka. 

- NADZOROVANA REKREATIV-

NA VADBA NA NAPRAVAH 
(osnovni vadbeni program) 
- vadba pod mentorstvom in-
štruktorja, s katerim po potrebi 
vsako določeno obdobje spre-
menite vadbeni program. 

- VADBA Z OSEBNIM TRENER-
JEM - vadba se izvaja pod men-
torstvom osebnega trenerja. 
Osebno trenerstvo obsega širok 
spekter zvrsti in tehnik vadbe.

»Biti fit« je trend, moda, nenazadnje 
nuja, saj je sodobno življenje, v kate-
rega ljudje zaradi hitrega tempa živ-
ljenja vnašamo nered in rušimo na-
raven ritem dela in počitka, vse prej 
kot zdravo. Vedno večje množice 
ljudi privablja »magični svet športa«.

Skozi čas delovanja se je odnos okoli-
ce do borilnih veščin in vloga društev, 
ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami 
ves čas spreminjal. V 70. so bila takšna 
društva redkost, trenerjev je bilo malo 
in tudi samih veščin je bilo manj (judo, 
karate, ju-jitsu, aikido). Borilne vešči-
ne so bile tabuirane kot skrito znanje 
velikih mojstrov in njihovih učencev, 
ki so gojile tradicijo in obnašanje po-
sameznikov.

Danes je stanje precej drugačno, okoli 
nas je poplava borilnih veščin. Skoraj 
vsaka občina ima karate, judo ali aiki-
do klub. Pojavljajo se nove moderne 
veščine in njihovi nauki so dostopni 
vsakomur. Znanje in stopnjo razvito-
sti borilne veščine določajo predvsem 
športni uspehi posameznikov in gle-
danost tekmovanj. Kot šport so boril-
ne veščine zelo napredovale, kaj pa kot 
veščine in kaj je sploh razlika?

V športu želi posameznik premagati 
zunanjo oviro oziroma doseči zuna-
nji cilj. Pri borilnih športih to pomeni 
premagati nasprotnika glede na dogo-
vorjena pravila in sodnike, ki skrbijo 
da se pravila upoštevajo. Ne glede na 

to ali gre za borbo ali prikazovanje 
gibov mora posameznik premagati 
nekoga drugega. Pri veščini je celot-
na dejavnost posameznika usmerjena 
v samega sebe. Z redno in disciplini-
rano vadbo želi posameznik izboljša-
ti samega sebe. Cilj ni zunaj, ampak 
znotraj vadečega, izboljšanje pa tudi 
pomeni, da delo v veščini ni nikoli 
končano - izboljševanje je konstanten 
in večen proces.  Zaradi športnih pra-
vil je veščina zreducirana na to kaj je 
dovoljeno in kaj ne. Prav tako zaradi 
bioloških omejitev (starost, talent...) 
ne morejo vsi postati športniki. Šport 
je torej specializacija v dovoljeno in bi-
ološko možno. Pri veščini teh omejitev 
ni. Veščina se prilagaja posamezniku in 
njena naloga je, da služi posamezniku 
in ne rezultatu. Povedano v duhu bo-
rilnih veščin – pot je pomembnejša od 
cilja. Veščina je tudi dober vir zgodo-
vinskih dejstev, filozofskih vprašanj in 
razmišljanj. Je skupek osebnosti moj-
strov, ki so borilno veščino razvijali in 
preko nje medgeneracijsko sodelovali. 
Seveda se šport in veščina kot vadba v 
marsičem prepletata in velikokrat so 
dobri športniki tudi dobri poznavalci 
veščine ter obratno. Za Športno društvo 

NIKAN je združevanje športa in vešči-
ne poseben izziv, ki ga prilagajamo po-
sameznikom. Razumemo namreč, da 
se nekateri želijo dokazati na športnem 
področju, medtem ko drugi uživajo v 
obvladovanju veščine ali pa obiskujejo 
treninge le za rekreacijo. Odločitev je 
vedno posameznikova. Vabljeni v svet 
športa in borilnih veščin.

Društvo za razvijanje socialnih projek-
tov in spodbujanje aktivnega življenja 
AKTIVIRAJ SE je leta 2010 začelo 
izvajati projekt posredovalnica rablje-
nih predmetov ROPOTARNICA kot 
odgovor na vse bolj pereča vprašanja 
brezposelnosti in socialne izključe-
nosti v podravski regiji, še posebej v 
Mariboru. Projekt deluje po načelu 
»pomoč za samopomoč«. S projek-
tom aktivno posegamo na področje 
socialnega vključevanja najranljivejših 
družbenih skupin v aktivno življenje. S 
pomočjo socialno-ekonomskega pro-
grama prispevamo k višji kvaliteti živ-
ljenja posameznika in širše skupnosti.

ROPOTARNICA deluje na  Ulici Kne-
za Koclja 6 v  Mariboru. Razvijamo se 
vztrajno iz lastnih sredstev, vsekakor 
pa je za naš razvoj in obstoj ključnega 
pomena skupina angažiranih prosto-
voljcev, ki  s svojim delom omogoča 
delovanje posredovalnice. Prav tako 
se zahvaljujemo vsem posameznikom 
donatorjem, ki nam prinašajo rabljene 
predmete in oblačila, saj tudi brez njih 
projekta ne bi mogli izvajati.  Škarje in 
platno pa ima pri razvoju socialnega 
podjetništva, vsaj v začetni fazi, država 
in lokalne skupnosti.

Pomembna prelomnica za društvo se je 
zgodila v začetku tega leta, ko smo bili 
uspešni (doslej edini v občini Maribor) 
na javnem povabilu za izbor progra-
mov javnih del 2014 za sklop razvojni 
program za spodbujanje ustanavljanja 
in razvoja novih dejavnosti socialnih 
podjetij tipa B za trajno zaposlovanje 
brezposelnih oseb iz ranljivih skupin. 
Opolnomočeni s tremi zaposlitvami 
bomo tako lahko konkretizirali do-
sedanja prizadevanja in uresničili cilj 
ustanovitve socialnega podjetja.

Po štirih letih samostojnega delovanja, 
kjer smo brez javnih sredstev uspešno 
izvajali številne neprofitne dejavnosti 
za člane in občane in se celo širili, tako 
da delujemo sedaj na dveh lokacijah, 
smo bili tako opaženi tudi iz strani 
lokalne skupnosti, saj bo mestna obči-
na Maribor za program JD prispevala 
delež financiranja plač in predvidoma 
spomladi zagotovila primerne prosto-
re za delovanje. Da smo prišli do tega 
dogovora, smo morali biti zelo odloč-
ni in iznajdljivi, saj zakonodaja glede 
socialnega podjetništva na državni in 
občinski ravni še ni usklajena. Prav 
tako si prizadevamo poiskati strateške 
partnerje npr. komunalna podjetja, ki 
bi bila pripravljena sodelovati pri ra-
zvoju projekta.

Kaj je posredovalnica rabljenih pre-
metov?
Posredovalnica rabljenih predmetov 
je oblika socialnega podjetništva, ki 
ga izvaja društvo. Primarni cilj te ob-
like podjetništva je ustvarjanje novih 
delovnih mest za skupine ljudi, ki so 
ranljive in imajo manjše možnosti 
zaposlovanja. S socialno ekonomski-
mi programi se tako omili socialno 
izključenost in trajno brezposelnost. 

V posredovalnici se po nizkih cenah 
prodajajo rabljene ali odvečne stvari, 
ki jih donirajo posamezniki in podje-
tja. Vsa sredstva od prodaje rabljenih 
predmetov se uporabijo v skladu z 
osnovnimi cilji društva, ter za kritje 
stroškov nastalih pri izvajanju pro-
jekta. Del prejetih donacij tudi sami 
doniramo naprej (Karitas, Zveza pri-
jateljev Mladine, Društvo Kralji ulice, 
Mladinski dom Antona Skale, Zavod 
ZVIK ipd.). Društvo sodeluje pri do-
godkih izmenjave oblačil, izvaja delav-
nice recikliranja tekstila, pohištva in 
drugih uporabnih izdelkov, organizira 
delavnice o samooskrbi, ekološkem 
vrtnarjenju, permakulturi, izdelavi 
ekološke kozmetike in kako varčevati 
v vsakdanjem življenju. Delavnice iz-
vajajo posamezniki, druga društva ter 
prostovoljci. V najemu imamo tudi 
odprto zeleno površino, ki jo urejamo 
kot mestni permakulturni vrt. 

Torej, počasi, vztrajno in odločno 
se vseeno nekam pride. Mi si bomo 
prizadevali še naprej. Upamo na 
čimprejšnjo ureditev pravno-for-
malnih razmer v državi, priznanje 
pomembnosti (s konkretnimi podpor-
nimi inštrumenti) teh praks, tako eko-
nomsko kot družbeno ter še močnejša 
skupna prizadevanja za omogočanje 
delovanja takih projektov. Lahko bi 
strnili, da s projekti socialnega pod-
jetništva prehitevamo uradniške po-
stopke pri nas, medtem ko je v drugih 
evropskih državah ta koncept že zelo 
dolgo vpeljan in tudi predstavlja ve-
lik odstotek gospodarskega prihodka, 
poleg drugih pomembnih - družbenih 
učinkov, ki jih prinaša.

Vabimo vas v posredovalnico rabljenih 
predmetov, kjer vas pričakujemo vsak 
dan od 9. do 17. ure in na naše aktiv-
nosti, ki jih lahko spremljate na www.
aktiviraj-se.org. Pozivamo predvsem 
aktivne brezposelne osebe, da se nam 
pridružijo pri soustvarjanju progra-
mov.

Bodifit program® Slovenije
– vadba za vse generacije 

Borilne veščine - šport in umetnostPočasi, a vztrajno

Mateja Vodopivec, Bodifit

Uroš Bućan, športno društvo NIKAN

Polona Červek, društvo Aktiviraj se

športno društvo niKan je novo ime v svetu borilnih veščin, ki se ukvarja s 
poučevanjem Karate-ja in jU-jitsU-a. pod tem imenom smo znani zadnja tri leta; 
začetki društva pa segajo v leto 1975, ko je društvo delovalo kot karate sekcija 
Kulturno umetniškega društva angel besednjak.

razvoj društvenih socialno-podjetniških dejavnosti

Foto: Mateja Vodopivec

Foto: arhiv Ropotarnica
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Dva milijona tristo tisoč pisem, 
e-sporočil, SMS-ov, faksov in tvitov 
je bilo poslanih na Maratonu pisanja 
apelov 2013. S 14.000 od njih se lahko 
pohvalimo tudi v slovenski Amnesty 
International. Mladi na 44 osnovnih 
in srednjih šolah ter dijaških domo-
vih in mladinskih centrih so napisali 
dobro polovico teh sporočil za ogro-
žene posameznike. 

Tako smo se v Sloveniji že peto leto 
zapored pridružili temu dogodku 
svetovnih razsežnosti, v okviru kate-
rega so tokrat ljudje iz kar 80 držav 
s svojimi pisali in tipkovnicami zah-
tevali odpravo krivic in spoštovanje 
človekovih pravic. Tako v Sloveniji 
kot globalno smo zbrali rekordno šte-
vilo podpisov oz. sporočil doslej; lani 
smo namreč po vsem svetu zbrali 1.9 
milijona takih 'akcij', v Sloveniji pa 
10.200. 

Prvi rezultati so že vidni: dva zapor-
nika vesti, za katera smo se trudili, sta 
bila že izpuščena: kamboška aktivist-
ka, ki se bori za nastanitvene pravice, 
Yorm Bopha, ter ruski miroljubni 
protestnik Vladimir Akimenkov.

Veseli bomo, če bomo lahko o dobri 
novici poročali tudi glede Alija Be-
rishe, ki smo ga vključili v slovenski 
del Maratona pisanja apelov. Te dni 
bomo predsednici vlade posredovali 
1559 apelov in podpisov pod peticijo, 
kjer podpisniki opozarjajo, da oblas-
ti niso primerno uredile vprašanja 
poprave krivic izbrisanim. Konkre-
tno pa opozarjajo na to, da si Berisha, 
čeprav je na Evropskem sodišču za 
človekove pravice zmagal prav zaradi 
kršitve pravice do zasebnega in dru-
žinskega življenja, v Sloveniji ne more 
urediti bivanja s svojo družino, saj za-
konodaja ne ureja združevanja družin 
izbrisanih.

Na Maratonu pisanja apelov 2013 po 
celem svetu smo sicer pisali za zapor-
nike vesti iz Etiopije, Mjanmara, Ru-
sije, Bahrajna in Tunizije; za ljudi, ki 
jim država krši pravice v Kambodži, 
Mehiki, Turčiji in Belorusiji, ter za 
cele skupnosti, ki so žrtve nadlegova-
nja v Nigeriji, Palestini in Hondurasu. 

Yorm Bopha – zanjo smo pisali tudi v 
Sloveniji, na osnovni šoli Mengeš so 
sporočila zanjo pripravili celo v ob-
liki pisanih lotosovih cvetov – je po 
izpustitvi dejala: »Hvala vsem pod-
pornikom Amnesty International. 
Kot je pokazala moja izpustitev, je 
bila vaša akcija uspešna. Toda mojega 
dela še ni konec. Prosim vas, podpi-
rajte mene, mojo skupnost in druge 
v Kambodži še naprej. Največ lahko 
dosežemo, če delamo skupaj.« 

Apele smo zbirali tudi za Hakana Ya-
mana, turškega šoferja, ki ga je junija 
2013 nekaj policistov preteplo, mu iz-
taknilo oko in ga pustilo, misleč, da je 
mrtev. Ko je videl svojo podobo, pro-
jicirano na sodišče Çaðlayan in stolp 
Galata v Istanbulu, se mu je obnovilo 
upanje: »Vaša neizmerna podpora, 
vse, kar delate zame, mi je dvignilo 
moralo. Zahvaljujem se vam in vsem 
tistim, ki so mi stali ob strani v teh 
težkih časih. Upam, da bom dosegel 
pravico.« 

Belorus Ihar Tsikhanyuk, aktivist za 
pravice LGBTI, ki ga je policija pre-
tepla, ker je gej, je prejel na tisoče pi-
sem podpore. »Ko sem že brez upanja 
za boj, dobim pismo in žarek upanja 
znova zasveti,« je dejal. Upamo, da 
bo žarek upanja zasvetil tudi za Be-
risho, ki nam je iz Nemčije, kjer zdaj 
živi z družino, poslal kar fotozahvalo,  
fotografijo svoje družine z napisom: 
»Hvala vsem, ki se zavzemate za našo 
družino.«

veČ o maratonU pisanja 
apelov
Apeli in peticije povsem običajnih 
ljudi, ki se zavzamejo za druge ogro-
žene ljudi, so eno od osnovnih orodij 
Amnesty International za ustvarja-
nje pritiska na oblasti, naj odpravijo 
kršitve človekovih pravic in zago-
tovijo pravico. Na tak način skupaj 
globalno delamo za boljši svet že od 
leta 1961, v Sloveniji pa od decembra 
1988.

Pisanje teh apelov ali podpisova-
nje peticij pa se ne nujno dogaja za 
mizami. Ljudje z vsega sveta ved-

no znova najdejo zanimive načine, 
da k pisanju privabijo še druge. Na 
vetrovnih ulicah Kanade so poteka-
li flash-mobi, v Gvineji so dejansko 
tekli na maratonu in obenem zbirali 
podpise, na Portugalskem in v Ita-
liji so organizirali koncerte. Kolegi 
z Islandije so zbrali preko 50.000 
podpisov, kar pomeni, da je pri 
tem sodelovala tretjina prebivalstva 
Rejkjavika. In celo v Demokratični 
republiki Kongu, kjer je desetletja 
divjala državljanska vojna, so prosto-
voljci pripravili dogodke, na katerih 
so zbirali podpise. Odvetnik Grégoi-
re Kauli Moket je zbral več kot 1800 
podpisov in apelov na razpravah na 

fakultetah in srednjih šolah v mestu 
Lubumbashi. 
Tudi v Slovenijo smo skušali biti čim 
bolj inovativni. Številni so decembra 
lani, ko je slovenska Amnesty imela 
25. rojstni dan, praznovali z nami 
tako, da so se zavzeli za ljudi na ma-
ratonu. Posebej  pa so nas navdušile 
mladi na šolah, ki smo jih povabili 
k maratonu preko naše Šole člove-
kovih pravic (sola.amnesty.si). Pisali 
so pisma, imeli glasnika človekovih 
pravic, ustvarjali lotosove cvetove,  
imeli stojnice in večdnevne dogodke 
...  Vabljeni, da si  o njihovih aktivno-
stih preberete in ogledate fotografije 
na naši spletni strani.

V decembru lanskega leta je bil naposled 
tudi v Podravski regiji konstituiran Ra-
zvojni svet regije, ki predstavlja v skladu 
z Zakonom o spodbujanju skladnega re-
gionalnega razvoja tisti organ, ki je zadol-
žen za pripravo regionalnega razvojnega 
programa. Dokumenta, ki pomeni osno-
vo za črpanje dela razpoložljivih evrop-
skih kohezijskih sredstev in teh bi naj bilo 
za Slovenijo do leta 2020 na voljo 3,3 mrd 
€. Seveda, če bomo na možnost, da jih 
izkoristimo za lasten dolgoročni razvoj, 
dobro pripravljeni. Trenutno namreč 
kaže bolj klavrno, vsaj kar se tiče priprave 
strateških razvojnih dokumentov na rav-
ni države, potrebnih za pričetek črpanja 
omenjenih EU sredstev, saj nam osnutke, 
ki jih pripravljajo na ministrstvih redno 
zavračajo kot nedorečene, nejasne in s 
pomanjkanjem vizije. To bi nas kot drža-
vljane moralo skrbeti, saj gre za nemalo 
sredstev, ki so nam v dani situaciji še kako 
pomembna, da bi zagotovili v prihodno-
sti nova kvalitetna delovna mesta in s tem 
priložnost za tukaj živeče s poudarkom na 
mladih.

Tudi na nivoju regij se večina teh ne more 
pretirano pohvaliti z dosedanjim delom 
na pripravi kvalitetnih regionalnih ra-
zvojnih programov. V času, ko bi lahko 
že sklepali prve pogodbe za financiranje 
projektov, še zmeraj ni izdelanih resnih 

strategij in vizij razvoja regij in tako je 
tudi v Podravju. Čas, ki je še na voljo za 
njihovo pripravo je prekratek, da bi lah-
ko izpeljali proces v katerem bi aktivno 
sodelovala čim širša javnost, kar se zdi 
pomembno že samo iz stališča, da gre za 
dokument, ki bi naj pomembno nareko-
val naše skupno bivanje in ustvarjanje, kar 
pomeni, da ne more biti nikomur vseeno 
kakšna bo ta prihodnost in kako jo bomo 
skupaj soustvarjali. Dokumenti, ki črtajo 
vizijo razvoja in so produkt peščice ljudi 
pač ne morejo zrcaliti dejanskih potreb 
in želja celotne populacije in so zato po 
navadi obsojeni na to, da se ljudje z njimi 
ne identificirajo in tako tudi ne prispevajo 
toliko kot bi ob »svojem« dokumentu, pri 
pripravi katerega bi sami sodelovali, lahko 
oz. bili pripravljeni.

Kljub temu, da se je, kot rečeno, čas za 
pripravo regionalnega razvojnega progra-
ma že skorajda iztekel, pa odpiramo tudi 
s tem pozivom priložnost širši  javnosti, 
da se pridruži razmisleku o prihodnjem 
razvoju regije in vas zato vabimo, da prip-
ravite lastne predloge vizije razvoja Pod-
ravja do leta 2020, ki jih lahko posredujete 
na Regionalno stičišče NVO Podravja na 
elektronski naslov: info@nevladna.org.

Člani Razvojnega sveta regije bodo z vaši-
mi predlogi zagotovo seznanjeni!

MDDSZ je pripravil predlog zakona o 
študentskem delu, s katerim se prepove-
duje študentsko delo pri delodajalcu, ki 
ima manj kot šest zaposlenih. Ker velika 
večina NVO te kvote ne dosega, študent-
sko delo pri njih ne bi bilo več mogoče. 
To po eni strani zmanjšuje fleksibilnost 
in prilagodljivost NVO do potreb svojih 
uporabnikov, po drugi strani pa bodoče 
iskalce zaposlitve potiska stran od nevla-
dnega sektorja, saj ga ti preko študent-
skega dela ne bodo več mogli spoznavati, 
niti v njem pridobivati izkušenj. Izjemo-
ma naj bi bilo študentsko delo dopustno 
v humanitarnih organizacijah, ne pa tudi 
v drugih NVO, niti v tistih, ki imajo kak 
drug status delovanja v javnem interesu.

Ministrstvo za delo, družine, socialne za-
deve in enake možnosti je pripravilo in 
dalo v javno razpravo osnutek predloga 
Zakona o začasnem in občasnem delu 
dijakov in študentov. Namen zakona je 
predvsem na novo urediti delo dijakov 
in študentov preko napotnic in obvezno-
sti posrednikov takšnega dela. Zakon naj 
bi nadomestil še veljavne določbe Zako-
na o zaposlovanju in zavarovanja za pri-
mer brezposelnosti, ki sedaj urejajo t.i. 
študentsko delo.

Za nevladne organizacije so relevantne 
predvsem sledeče predlagane rešitve:
•	 študentsko	delo	se	lahko	izvaja	samo	

pri delodajalcu, ki je v preteklem letu 
zaposloval v povprečju najmanj šest 

delavcev. Pri takšnem delodajalcu 
lahko študentje v tekočem letu op-
ravijo največ 75% ur dela, kot bi ga 
opravili prej omenjeni zaposleni, če 
bi delali polni delovni čas.

Glede na to, da velika večina nevladnih 
organizacij ne zaposluje nikogar (kaj šele 
šest zaposlenih), to praktično gledano 
pomeni, da pri njih študentskega dela 
ne bo več dopustno opravljati. Ker gre 
za eno od najbolj fleksibilnih oblik dela, 
takšna omejitev seveda povzroči tudi 
zmanjšanje fleksibilnosti same NVO 
do potreb svojih uporabnikov. Rešitev 
pomeni tudi, da bodo študentje težje 
spoznali NVO sektor ali v njem pridobili 
izkušnje, ki bi jim lahko koristile pri ka-
snejši zaposlitvi v NVO ali drugod.
•	 kvota	 največjega	 števila	 ur	 študent-

skega dela se spreminja s številom za-
poslenih pri delodajalcu: če deloda-
jalec zaposluje od 10 do 19 delavcev, 
lahko študentje opravijo še največ 
65% ur njihove delovne obveznosti, 
če zaposluje med 20 in 49 delavcev, je 
ta odstotek 55 in tako naprej.

•	 omenjene	kvote	ne	veljajo	za	delo	v	
skupnostih študentov, v mladinskih 
svetih in v humanitarnih organiza-
cijah. Za druge organizacije, ki prav 
tako delujejo v javnem interesu, izje-
me niso predvidene.

•	 minimalna	 urna	 postavka	 za	 štu-
dentsko delo je 4,5 evrov bruto in se 
letno usklajuje s povprečno plačo za-
poslenih v državi.

•	 od	študentskega	dela	se	plačuje	daja-
tev v višini 7,5%.

•	 študentje	so	pri	opravljanju	študent-
skega dela tudi obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovani, ter zavaro-
vani za poškodbe pri delu v skladu 
z sistemom zdravstvenega zavarova-
nja, kar pomeni tudi obveznost pla-
čevanja prispevkov.

•	 dijaki	 in	 študentje	 imajo	 glede	 od-
mora in počitka enake pravice kot 
zaposleni.

•	 delodajalec	 mora	 za	 dijaka	 ali	 štu-
denta voditi dnevno evidenco priho-
da in odhoda ter število opravljenih 
ur dela. Evidenco opravljenih ur pred 
obračunom napotnice podpišete de-
lodajalec in dijak oziroma študent.

Osnutek zakona sicer ohranja rešitev, 
da se študentsko delo lahko izvaja samo 
na podlagi napotnice, ki jo vnaprej izda 
posredniška organizacija, ki ima za to 
dovoljenje ministrstva. MDDSZ zbira 
pripombe do 3. 3. 2014. CNVOS bo re-
šitvi, ki de facto ukinja možnost študent-
skega dela v večini slovenskih NVO, se-
veda odločno nasprotoval in opozoril, da 
je pripravljec popolnoma neupravičeno 
zanemaril specifiko nevladnega sektorja. 
NVO, ki imajo kakšne dodate predloge 
glede urejanja študentskega dela v NVO, 
pozivamo, jih pošljejo najkasneje do 26. 
2. 2014 na naslov zagovornistvo@cnvos.
si, da jih ustrezno uskladijo in združene 
posredujejo na ministrstvo.

Maraton pisanja apelov 2013: daleč največja akcija 
pisanja pisem, tudi v Sloveniji 

Regionalni razvojni 
program za Podravje

Predlog novega Zakona o študentskem 
delu ukinja študentsko delo v NVO

Amnesty International Slovenija

Bojan Golčar, Zavod PIP

CNVOS
povabilo k razmisleku o viziji razvoja podravja do leta 2020

Foto: arhiv Amnesty International Slovenija



potrebujete pravni nasvet v zvezi z 
delovanjem vaše nevladne organizacije? 
Imate vprašanje ali dilemo glede statusnih zadev, delovne zakonodaje, davč-
nih predpisov, statusnih oblik ipd. ali potrebujete pomoč pri reševanju prav-
nih zagat? Za nasvete se lahko obrnete na Regionalno stičišče nevladnih or-
ganizacij Podravja, kjer vam bodo pravniki posredovali brezplačne odgovore. 
Svetovanje poteka po telefonu, pisno ali osebno (ob predhodni najavi).
Brezplačno svetovanje za nevladne organizacije vam nudimo tudi s področij 
računovodstva, prijav na razpise, stikov z javnostmi in drugih zadev poveza-
nih z vašim delom v nevladni organizaciji.  Pokličite nas na 02 234 21 38 ali 
pišite na info@nevladna.org.  

Kaj počnete?
Povejte nam, kaj počnete in mi bomo o tem obvestili tudi druge. Z objavo v 
naslednji številki tega časopisa, preko našega spletnega portala, facebook pro-
fi la ali elektronskih novic, bomo o vaših dejavnostih obvestili druge nevladni-
ke in širšo javnost. KOntaktirajte nas na info@nevladna.org.

iščete stike ali ponujate partnerstvo?
Na spletnem portalu www.nevladna.org vpišite na oglasno desko oglas, s 
katerim želite kaj poiskati ali ponuditi drugim organizacijam (partnerstvo, 
oprema, kadri itd.) ali opozoriti na zanimiv dogodek, ki ga pripravljate. 
Za pomoč se obrnite na 02 / 234 21 38 ali info@nevladna.org.

projektna pisarna regionalnega stičišča 
nevladnih organizacij podravja (rsnvop)
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja bo, v luči nove fi nanč-
ne perspektive 2014 – 2020, okrepilo svojo podporo nevladnim organizaci-
jam v podravski regiji pri pripravi projektnih predlogov. Gotovo prestavljajo 
sredstva pridobljena na različnih razpisih enega izmed ključnih virov fi nan-
ciranja nevladnih organizacij in temelj za njihov prihodnji razvoj. Naš cilj je, 
da bi društva, zavodi in ustanove v podravski regiji v prihodnje pripravile 
čim več projektnih predlogov. Prepričani smo, da premorete veliko idej, ki bi 
lahko bile realizirane s pomočjo sredstev pridobljenih na različnih razpisih. 
Pri tem lahko računate na našo podporo!

vloga projektne pisarne
Obveščanje o razpisih
V okviru projektne pisarne vas bomo redno obveščali o razpisih na lokalni, 
nacionalni in EU ravni. Pri tem bomo izrazito proaktivni, saj vas bomo spod-
budili k sodelovanju na razpisih, ki ustrezajo vašemu področju dela.

Predstavitve razpisov
Glede na ugotovljene potrebe bomo organizirali posebne delavnice, kjer vam 
bomo predstavili posamezne razpise.

Individualno svetovanje
Pri pripravi projektnih predlogov se nam postavljajo številna odprta vpraša-
nja. Pri tem je koristno, da se o projektu pogovorimo z osebo, ki ni neposred-
no vključena v pripravo projektne dokumentacije in ki premore pogled »od 
zunaj«. Ponujamo vam:
•	 pogovor	o	projektu,
•	 pomoč	pri	razvoju	projektne	ideje,
•	 vsebinski	pregled	projektne	prijave,	kjer	bomo	ugotovili	skladnost	vašega	

projekta z različnimi politikami ter namenom in cilji razpisa,
•	 identifi	kacijo	potencialnih	projektnih	partnerjev	in
•	 pregled	fi	nančne	konstrukcije	projekta.

Pomoč pri iskanju projektnih partnerjev
Posamezni razpisi zahtevajo sodelovanje enega ali več projektnih partnerjev. 
Partnerstva predstavljajo dodano vrednost projektov, vendar le v primeru, če 
partnerstvo pomeni resnično (vsebinsko) sodelovanje med različnimi orga-
nizacijami. V okviru projektne pisarne vam bomo pomagali identifi cirati or-
ganizacije, ki ustrezajo vašemu projektnemu predlogu. Prav tako pa vas bomo 
obveščali o možnostih, da tudi sami postanete partnerji pri različnih projek-
tih. Namreč za nekatere organizacije je v določenem trenutku bolj primerno, 
da pri projektih sodelujejo v vlogi partnerja, saj morebiti še niso pripravlje-
ne prevzeti vloge prijavitelja in posledične odgovornosti za celotno izvedbo 
projekta. Za dodatne informacije vam je na voljo strokovni sodelavec Dejan 
Bogdan (dejan.bogdan@zavodpip.si).

Kdo smo in kje nas najdete
Zavod PIP »PRAVO INFORMACIJE POMOČ« je neprofi ten zavod zaseb-
nega prava za opravljanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in prav-
ne pomoči, svetovanja potrošnikom, informiranja o Evropski uniji, razvoja 
nevladnih organizacij in svetovanja za mlade. Značilnosti delovanja zavoda 
pri izvajanju svetovalnih, izobraževalnih in raziskovalnih storitev se odražajo 
v strokovnosti in neodvisnosti. Posebno pozornost posvečamo varovanju člo-
vekove osebnosti in dostojanstva. Tako je skupni imenovalec vseh dejavnosti 
Zavoda PIP zagotavljanje pomoči in informacij vsem, ki jih potrebujejo.
•	 pravno	svetovanje	in	brezplačna	pravna	pomoč	s	soglasjem	Ministrstva	za	

pravosodje
•	 informiranje	o	Evropski	uniji	v	okviru	informacijske	mreže	Europe	Direct	

(www.evropejec.si in www.zivim.eu)
•	 stičišče	nevladnih	organizacij	Podravja	(www.nevladna.org)
•	 programi	za	mlade

PIP center Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor. T 02 234 21 46, 
F 02 234 21 47, pip@zavodpip.si, www.zavodpip.si. 
PIP center Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota. T 02 535 27 
60, F 02 535 27 61, info@zavodpip.si, www.zavodpip.si. 
Delamo vsak delavnik med 8.00 in 16.00.
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Nevladna

@NevladnaOrg

Živimo v viharnem času, ki prina-
ša tudi priložnost za pomembne 
spremembe in premike na različ-
nih področjih družbenega življenja. 
Tudi sami ste s svojimi aktivnostmi 
neposredno vpeti v dogajanje v svo-
jem okolju in prepričani smo, da 
dobro poznate probleme s kateri-
mi se soočajo prebivalci slovenskih 
občin. Nevladne organizacije že od 
nekdaj skrbimo, da ti problemi ne 
ostajajo brez rešitev in prispevamo 
k zagotavljanju družbene blaginje 
in k skrbi za še prav posebej ranlji-
ve skupine in posameznike. Takšno 
je naše poslanstvo, ki ga srčno in 
nesebično opravljamo. Ob tem pa 
se vedno znova soočamo z obilico 
ovir, ki zavirajo naš razvoj in ohra-
njajo stopnjo razvitosti nevladnega 
sektorja na ravni, ki močno zaosta-
ja za razvitostjo sektorja v državah 
Evropske unije. Vsi med nami si po 
svojih močeh prizadevamo ustvarja-
ti boljše pogoje za delovanje nevlad-
nih organizacij na lokalni oz. naci-
onalni ravni. Pomembno moč, ki je 
ključnega pomena za doseganje že-
lenih ciljev pa lahko ustvarimo zgolj 
v medsebojnem sodelovanju, saj le s 

tem, da svojim sogovornikom poka-
žemo našo enotnost in povezanost 
lahko pričakujemo, da bomo obrav-
navani kot enakopravni partner pri 
sprejemanju pomembnih odločitev. 
Na Regionalnem stičišču nevladnih 
organizacij v Podravju si vseskozi 
prizadevamo k povezovanju NVO 
in krepitvi sektorske zavesti, saj smo 
prepričani, da lahko le skupaj premi-
kamo stvari na bolje. Z aktivnostmi, 
ki jih izvajamo, želimo prispevati h 
krepitvi NVO za učinkovito vklju-
čevanje v procese odločanja (civilni 
dialog) ter k dobri informiranosti, 
saj je le s pravimi in pravočasnimi 
informacijami mogoče oblikovati in 
zagovarjati prave rešitve.

Vabimo vas, da se tudi vi pridružite 
neformalni mreži NVO v Podravju 
ter skupaj z nami in ostalimi orga-
nizacijami iščete rešitve za hitrejši 
razvoj NVO ter izkoristite tudi vse 
storitve, ki vam jih kot Regionalno 
stičišče NVO Podravja brezplačno 
zagotavljamo. 

Veseli bomo vaših pobud za krepi-
tev medsebojnega sodelovanja in 

z veseljem bomo skupaj z ostalimi 
organizacijami iskali rešitve za pro-
bleme v vašem okolju. Naše storitve 
(usposabljanja, svetovanja, organi-
zacija posvetov, dialog s predstavni-
ki lokalnih samouprav idr.) bomo z 
veseljem ter ob vašem sodelovanju, 
izvajali tudi v vašem okolju, če bo za 
to izkazan interes, saj si prizadeva-
mo za regijsko delovanje stičišča.

Z vključitvijo in sodelovanjem v 
neformalni mreži NVO v Podravju 
boste pomembno prispevali h kre-
pitvi nevladnega sektorja, hkrati 
pa izkazali tudi podporo in zaupa-
nje našim prizadevanjem za razvoj 
nevladnih organizacij.  Za vaše so-
delovanje in podporo se vam zahva-
ljujemo in se veselimo sodelovanja!

Prosimo vas, da izrežete izpolnjen 
obrazec iz časopisa in podpisan 
priloženi obrazec vrnete na naš 
naslov: Zavod PIP, Gosposvetska 
cesta 83, 2000 Maribor oz. ske-
niranega po elektronski pošti na 
naslov: 

miha.simon@zavodpip.si 

Poziv »Regionalnega stičišča 
nevladnih organizacij v Podravju«


