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I.
1

SPLOŠNI DEL

PREDSTAVITEV ZVEZE PRIJATLJEV MLADINE SLOVENIJE

Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju: ZPMS) ima od svoje 42. skupščine, ki je
potekala 19. 3. 2016, že 112 članic. Skupščina je v letu 2017 zasedala 24. 3., ko je potekalo 43.
zasedanje. Na tej skupščini je bil sprejet program dela in finančni načrt za leto 2017. S sprejetim
programom ZPMS sledi svojemu poslanstvu.
S programi, projekti in raznovrstnimi aktivnostmi na nacionalni ravni ter v društvih in zvezah
utrjujemo naše temeljne usmeritve kot nevladne, prostovoljne, nepridobitne in humanitarne
organizacije, ki dela v dobro otrok, mladostnikov in družin. Z našimi aktivnostmi prispevamo k
uveljavljanju otrokovih pravic, opredeljenih v Konvenciji o otrokovih pravicah, Ustavi Republike
Slovenije, zakonih ter mednarodnih priporočilih in deklaracijah, ki zadevajo otroke, mladostnike
in družine.
V ZPMS si še naprej prizadevamo za ohranitev že doseženih standardov ter sodelujemo pri
oblikovanju ustreznejših sistemskih in zakonskih pogojev za ohranitev in širitev ugodnosti, ki jih
imajo ali naj bi jih imeli vsi otroci in mladostniki. Na njihovi podlagi bi jim družina in družba
lahko nudili temeljne pogoje za socialno varnost, varstvo, šolanje, zdravje ter za zaščito pred vsemi
oblikami nasilja ali zlorabe.
ZPMS s svojimi programi in projekti humanitarne pomoči prispeva k blažitvi posledic
ekonomske krize, ki jo ne glede na izboljšanje ekonomskih razmer v državi, družine še vedno
čutijo. S svojimi programi krepi mnoge sposobnosti otrok in mladih, da se uspešneje soočijo z
izzivi sodobne družbe. Eden najpomembnejših ciljev ZPMS je dvig kakovosti življenja otrok in
mladostnikov in sooblikovanje njihovih življenjskih kompetenc na področjih čustvenega,
socialnega in intelektualnega razvoja. Te cilje dosegamo s številnimi programi, ki jih pripravljamo
in izvajamo na širšem geografskem področju Slovenije, s svojimi članicami in ob sodelovanju z
različnimi institucijami, zlasti na področju šolstva, kulture, sociale in zdravstva (tako na lokalnih
ravneh kakor tudi na državni ravni).
2

PREDSTAVITEV ORGANOV ZPMS

Organi ZPMS so:
skupščina
upravni odbor
nadzorni odbor
častno razsodišče
predsednica in
dva podpredsednika.
Skupščina ZPMS je v letu 2017 zasedala enkrat, dne 24. 3. 2017.
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Na zasedanju skupščine je bila Darja Groznik ponovno izvoljena za predsednico ZPMS s 5 letnim
mandatom (do 24. 3. 2022). Leta 2014 sta bila za podpredsednika izvoljena Majda Struc in Uroš
Brezovšek, katerima se mandat izteče leta 2018. Takrat je bila za generalno sekretarko ZPMS
izvoljena Breda Krašna, ki ji poteče mandat v letu 2018.
Člani Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča so bili v novi sestavi izvoljeni
na 41. zasedanju skupščine ZPMS, 28. 3. 2015, in imajo mandat do leta 2019.
V organih ZPMS in drugih oblikah delovanja (komisije, NO, …) je vključenih okoli 100 članov.
S svojim delom so v letu 2017 opravili 1060 prostovoljnih ur, na letovanjih in v okviru svetovanja
na TOM telefonu pa 22.959 prostovoljnih ur.
Upravni odbor ZPMS se je v letu 2017 sestal na dveh rednih sejah in sicer 12. 1. in 14. 3. 2017,
ter izvedel 5 korespondenčnih sej in sicer 26. 1., 14. 2., 5. 4., 4. 5. in 24. 8.2017.
Nadzorni odbor se je sestal 8. 3. 2017, predsednik nadzornega odbora je Alojz Potočar.
Častno razsodišče se v letu 2017 ni sestalo, predsednica častnega razsodišča je Vida Ban.
Ustanova »Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji«
Upravni odbor ZPMS je že leta 2003 ustanovil Ustanovo »Fundacijo ZPMS za otroke in družine
v Sloveniji«.
Upravni odbor ZPMS je na svoji 6. seji, 7. novembra 2016, imenoval nove člane in članice uprave
Ustanove »Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji« v sestavi Alojz Potočar, Franc
Hočevar, Uroš Brezovšek, Saša Mikić, Darja Groznik in Breda Krašna. Uprava Ustanove
»Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji« je bila imenovana za mandatno obdobje 20162020 (štiri leta). Dne 11. 11. 2016 se je uprava sestala na 1. konstitutivni seji, ko je za predsednika
uprave imenovala Alojza Potočarja in sprejela Pravila Ustanove »Fundacija ZPMS za otroke in
družine v Sloveniji«.
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NAJ PROSTOVOLJKA V LETU 2017

V Državnem svetu RS je bila 5. 12. 2017 podelitev plaket Državnega sveta RS najzaslužnejšim
društvenim delavcem - prostovoljcem in prostovoljkam za leto 2017. Plaketo je prejela Majda
Struc. Zaradi svojega neumornega dela v dobro otrok, mladostnikov in družin, je bila prepoznana
kot dobitnica različnih priznanj in zahval, med drugim je prejemnica Zlatega znaka ZPMS,
najvišjega priznanje Mesta Maribor – Zlati grb, prav tako pečata mesta Maribor in prvega
podeljenega zlatnika za prostovoljstvo Slovenske filantropije. Je častna članica ZPMS in od leta
2014 predsednica DPM Maribor. Zvezi prijateljev mladine Maribor je prostovoljno predsedovala
23 let, več kot 20 let je bila članica predsedstva oziroma upravnega odbora ZPMS in 8 let
podpredsednica ZPMS. Med leti 2004 in 2011 je opravljala delo generalne sekretarke Zveze
prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Tudi po letu 2011 je, kljub temu, da se je uradno že
upokojila, svoje delo namenila nevladnemu sektorju, humanitarnemu delu in pravicam otrok. Že
8

drugi mandat je predsednica Sveta CNVOS in je koordinatorka projekta Varuha človekovih
pravic RS »Zagovornik, glas otroka« za Maribor.
4

SELITEV V NOVE POSLOVNE PROSTORE

V marcu 2017 se je Zveza prijateljev mladine Slovenije preselila v nove poslovne prostore. Sedež
organizacije je sedaj na Dimičevi ulici 9 v Ljubljani.
Skupščina ZPMS se je na predlog Upravnega odbora ZPMS namreč odločila, da se opravi nakup
novih poslovnih prostorov, saj je Mestna občina Ljubljana poslovne prostore, ki smo jih imeli v
najemu več kot 50 let na Miklošičevi 16, prodala. Novi poslovni prostori so funkcionalnejši in
nudijo normalne delovne pogoje vsem zaposlenim.

Nova lokacija na Dimičevi ulici 9. Prostori ZPMS se nahajajo v 1. nadstropju.

5

PREJELI SMO PRIZNANJE TRUSTED BRAND

Po raziskavah, ki jih je opravil Trusted Brand, Slovenci med humanitarnimi organizacijami
najbolj zaupajo Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 24. maja je predsednica Darja Groznik
prevzela priznanje, ki sta ga podelili Mladinska knjiga in revija Readers' Digest Slovenija. Na
priznanje smo ponosni in se zahvaljujemo vsem društvom in zvezam prijateljev mladine, ki
sooblikujete najbolj zaupanja vredno organizacijo.
6

STATUS V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA

Aprila smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli odločbo, s katero nam
je podeljen status v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. Dejavnost vzgoje in
izobraževanja imamo opredeljeno v 14. in 15. čl. Statuta, kjer je navedeno, da je društvo
ustanovljeno z namenom izobraževanja posameznikov in organizacij, staršev, mentorjev,
animatorjev različnih oblik dela z otroki in mladino ter izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja na področju športa, kulture, umetnosti, idr.
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II.

POSEBNI DEL

1

PROGRAMI ZA ZAŠČITO OTROKOVIH PRAVIC

-

Sodelujemo v Svetu RS za otroke in družino
Odziv na javno raziskavo in sistematske preglede otrok
Udeležba na sejah odborov v Državnem zboru RS
Akcija »Za družine brezplačno« v Tednu družin
1.1 KRATEK OPIS PROGRAMA

Za področje otrokovih pravic v Sloveniji je značilno, da ni enotno sistemsko urejeno. To področje
je razdrobljeno in neusklajeno v zakonodaji in tudi na drugih področjih in sektorjih (npr.
izobraževanje, družinska politika, pravo, itd.). Vsak sektor ima svoje usmeritve in pristope k
zaščiti otrok. Potreben bi bil koordinacijski organ, ki bi povezoval vsa področja in se posvečal
izključno zaščiti otrok in njihovim pravicam.
V lanskem letu (v javni razpravi in postopku sprejemanja Družinskega zakonika) smo predlagali
oblikovanje Sveta za otroke pri Vladi RS. Na podlagi sprejetega Družinskega zakonika, danes ta
organ deluje – poimenovan je Svet RS za otroke in družino, njegova članica pa je tudi naša
predsednica Darja Groznik (ena od predstavnic nevladnega sektorja).
Ukrepi države v zadnjih letih (odprava nekaterih varčevalnih ukrepov) govorijo v prid nižji stopnji
revščine, izboljšanju gospodarskega položaja, itd. Nemška Fundacija Bertelsmann Stiftung je
Slovenijo glede na indeks socialne pravičnosti* v letu 2017 uvrstila na 5. mesto med vsemi
državami članicami Evropske unije, v letu 2016 je bila Slovenija na 9. mestu.
Po podatkih Statističnega urada RS je stopnja tveganja revščine v letu 2016 znašala 13,9 %, kar je
za 0,4 odstotne točke manj kot v letu poprej. Letni prag tveganja revščine se je znižal za 3 EUR,
na 7.396 EUR ali na 616 EUR na mesec. V Sloveniji je z dohodkom, nižjim od praga tveganja
revščine, živelo približno 280.000 oseb (7.000 manj kot v prejšnjem letu), od tega je bilo 46.000
mladoletnih otrok (11,9 % od vseh otrok).
Kljub izboljšanim nekaterim kazalnikom, pa je število mladoletnih otrok, ki živijo pod pragom
tveganja revščine, po našem mnenju preveliko. Z opozarjanjem na kršitve otrokovih pravic
moramo nadaljevati. Revščina se zajeda v vse pore življenja; od slabih vzorcev prehranjevanja,
nedosegljivosti interesnih dejavnosti, ki so praviloma plačljive do neenakosti na področju
izobraževanja (razslojevanje in izgubljanje potencialov). Tudi na področju zdravstvene oskrbe
________________________
*Indeks socialne pravičnosti je študija, v kateri na podlagi 35 kriterijev raziskujejo šest razli čnih dimenzij socialne
pravičnosti - revščino, izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, medgeneracijsko pravičnost in socialno vključenost ter
nediskriminacijo.
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otrok in mladostnikov že dalj časa opozarjamo na pomanjkljivo mrežo pediatrov in
pedopsihiatrov. In še bi lahko naštevali …
Naši programi za zaščito otrokovih pravic se nanašajo na uresničevanje otrokovih pravic v
najširšem smislu in kot so zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah. Vsi programi in projekti,
ki jih izvaja ZPMS, se vežejo na Konvencijo o otrokovih pravicah in druge dokumente, povezane
z otroki, mladostniki in družinami.
Nekateri programi (ali podprogrami), ki so v preteklosti delovali samostojnejše (Forum proti
telesnemu kaznovanju otrok, Forum za zdravje otrok – pred tem Forum za pravice otrok v
bolnišnici, Zveza družin) so od leta 2016 pod okriljem Nacionalnega odbora za otrokove pravice.
Ti programi so finančno podhranjeni že nekaj let, hkrati pa so podhranjeni tudi kadrovsko.
Programi so bili v preteklosti uspešni, zato si prizadevamo za vsebinsko ohranitev.
Nacionalni odbor za otrokove pravice se vključuje in sodeluje pri pripravi nekaterih aktivnosti
ZPMS, še posebej pri pripravi teme Tedna otroka. V čim večji meri se skuša odzivati na aktualna
vprašanja in družbene dogodke, ki se tičejo otrok, mladostnikov in družin.
1.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2017
1.2.1 Srečanji na temo projekta »Zaupnik v šoli«
V januarju smo se na temo pilotnega projekta »Zaupnik v šoli« srečali z mladimi, v februarju pa
z ravnateljicami nekaterih osnovnih šol. Idejo o projektu smo začeli razvijati v letu 2016. Zaupne
osebe na šoli naj bi bile svetovalne delavke/delavci, vendar smo opazili, da temu ni tako. Zato nas
je zanimalo, kaj o ideji menijo mladi in ravnatelji oz. ravnateljice šol. Ideja je predpostavljala osebo
na šoli, ki jo otroci prepoznajo kot zaupno (neformalna funkcija, lahko bi bil kdorkoli, npr. učitelj,
varnostnik, kuharica, itd.). Če ta oseba ne bi vedela, kako pomagati otroku, bi se lahko obrnila na
naš, novo vzpostavljeni tim. Mladi so na sestanku idejo podprli in izrazili pripravljenost pomagati
ob nadaljnjem razvoju. Predstavnicam šol se je ideja sicer zdela zanimiva, vendar so povedale, da
na šolah obstajajo protokoli ravnanja v primerih nasilja.
Na še enem oz. dveh nadaljnjih internih sestankih smo ugotovili, da bi bil tim na ZPMS po vlogi
zelo podoben svetovanju kot ga pozna TOM telefon. V nadaljevanju smo idejo o Zaupniku
opustili.
1.2.2

Poziv za vključitev v delovno skupino za pripravo strateškega dokumenta s področja
otrokovih pravic
V začetku leta 2017 smo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZEM) posredovali poziv za vključitev nevladnih organizacij v delovno skupino za
pripravo strateškega dokumenta s področja otrokovih pravic – Program za otroke. Prejšnji
Program za otroke in mladino 2006 – 2016 se je iztekel konec leta 2016 in od takrat dalje
strateškega dokumenta s področja otrokovih pravic nismo imeli. ZPMS in Središče ZIPOM sta
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izrazila željo po aktivni vključitvi v delovno skupino za pripravo novega dokumenta. Danes sta
ZPMS in Središče ZIPOM s svojima članicama del delovne skupine.
1.2.3 Sodelujemo v Svetu RS za otroke in družino
Na podlagi javnega poziva za člane Sveta RS za otroke in družino, ki ga je maja razpisalo
MDDSZEM, smo v Svet predlagali predsednico Darjo Groznik, ki je bila tudi izbrana. Svet je na
podlagi 18. čl. Družinskega zakonika ustanovljeno stalno posvetovalno telo Vlade RS, katerega
člani so predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter
predstavniki Vlade RS. Člane Sveta imenuje Vlada RS za obdobje 5 let, na predlog ministra,
pristojnega za družino. Darja Groznik je bila izbrana med 5 predstavniki nevladnih organizacij.
1.2.4 4. seja Nacionalnega odbora za otrokove pravice
V letu 2017 se je Nacionalni odbor za otrokove pravice sestal na 4. seji, dne 30. 5. 2017. Na
predlog ene od članic odbora, smo na dnevni red umestili tudi reorganizacijo Centrov za socialno
delo (predlagateljice potem na sejo ni bilo). Kot gostja je reorganizacijo predstavila ga. Tanja S.
Pleš z MDDSZEM. Reorganizacija je sestavljena iz 3 sklopov: prestrukturiranje Centrov za
socialno delo, socialna aktivacija (delo z dolgotrajnimi prejemniki soc. pomoči) in informativna
odločba.
Na seji smo se seznanili tudi s spremembami Zakona o Varuhu človekovih pravic ter s knjigo
»Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza«, ki jo je izdal Inštitut RS za socialno varstvo.
Knjiga je nastala na podlagi analize življenjskih pogojev otrok. Knjiga je izredno zanimiva in je
dostopna na povezavi: https://www.irssv.si/upload2/PolozajOtrokVSloveniji.pdf
1.2.5 Odziv na raziskavo Stolen Childhoods
V začetku junija so bili objavljeni rezultati raziskave Stolen Childhoods organizacije Save the
Children, ki je Slovenijo postavila na prvo mesto (skupaj z Norveško) med 172 državami sveta.
Raziskava se je nanašala na zdravje, izobraževanje in raven zaščite.
Naša država s svojimi zakonodajnimi ukrepi dobro skrbi za kakovost življenja otrok, glede na
spremenljivke, ki jih omenjena raziskava zasleduje. V Sloveniji podhranjenosti otrok ne
zasledimo, slovenski otroci ne umirajo zaradi malarije, diareje, pljučnice, nedonošenosti, redki
so primeri smrti novorojenčkov zaradi zapletov ob porodu, itd. V Sloveniji skoraj vsi otroci hodijo
v šolo in se izobražujejo. Otroci niso prisiljeni v izkoriščevalsko in nevarno delo. Zelo majhen
odstotek mladoletnic rodi otroka pred 18. letom starosti. Varnost otrok ni ogrožena zaradi vojnih
razmer ali državnih konfliktov in prav tako v Sloveniji ni zaznati globoko prestrašenih otrok zaradi
nasilja, ki ga povzročajo vojne.
Glede na vse navedeno, smo po raziskavi Save the Children in glede na države 3. sveta, ki
zasedajo zadnja mesta po raziskovanih spremenljivkah, upravičeno uvrščeni tako visoko.
Kljub temu pa smo bili mnenja, da sta zaščita otrok in kakovost življenja otrok tako pomembni,
da ne smemo »zaspati« ob dobrih rezultatih omenjene raziskave, ampak, da potrebujemo
nenehno aktivacijo in opozarjanje za izboljšave vseh področij oz. okoliščin, v katerih živijo otroci
v naši državi.
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1.2.6 Sodelovanje v javni razpravi o predlogu Resolucije o družinski politiki
MDDSZEM je 25. 7. 2017 dalo v javno razpravo predlog Resolucije o družinski politiki 20182028 »Vsem družinam prijazna družba«. Cilj družinske politike je predvsem skrb za kakovost
življenja družin (še posebej kakovost življenja otrok) ter njihovo varstvo in zaščito. Dokument
predvideva vrnitev vseh ukrepov družinske politike na raven pred Zujfom, uvedbo otroškega
dodatka za vse otroke in prožnejšo izrabo starševskega dopusta. Predlog je bil v javni razpravi do
30. 9. 2017. ZPMS in Središče ZIPOM sta podala svoje predloge za dopolnitev resolucije. Kar
nekaj predlogov je bilo upoštevanih in z dokumentom, ki je v postopku sprejemanja, smo
zadovoljni.
1.2.7 Vprašanja predsedniškim kandidatom v zvezi z otroki in mladostniki
V oktobru, ko so bile pred vrati predsedniške volitve, smo 9 kandidatom za predsednika RS
postavili vprašanja, izhajajoč iz preteklih Otroških parlamentov. Zastavili smo sledeča vprašanja:

1) Mladostniki vidijo v Evropi širše možnosti za izobraževanje, nadaljevanje študija in
kasnejšo zaposlitev. Kaj menite, da v Sloveniji manjka, da bi mladostniki te prednosti
videli doma?
2) Na dogodkih, ki jih organiziramo, je večkrat slišati pobudo, da bi se volilna pravica znižala
na 16 let. Ob tem pa mladostniki opozarjajo, da so premalo ozaveščeni o volilnih
tematikah in premalo motivirani za volilne odločitve. Kaj se mora v naših šolah in širši
družbi spremeniti, da bi bili mladi o tem bolj ozaveščeni in hkrati bolj motivirani?
3) Mladostniki/otroci pogosto izražajo stališča o vprašanjih, ki se jih neposredno tičejo. Žal
so največkrat preslišani in niti ne dobijo odgovorov. Kaj konkretno boste storili, da bi bil
glas mladih in otrok bolj slišan?
Od 16. do 19. oktobra smo na Facebook strani https://www.facebook.com/ZPMSlovenije/ in na
spletni strani http://www.zpms.si/ZPMS/ vsak dan predstavili odgovore dveh predsedniških
kandidatov/kandidatk, ki so si sledili po abecednem vrstnem redu.
1.2.8 Odziv na sistematske preglede otrok
Oktobra smo se odzvali na informacijo, da na eni od osnovnih šol ne želijo več učencev peljati
na sistematski zdravstveni pregled. Razlog za takšno ravnanje je bil v odločitvi ravnatelja, ki ga je
zmotil odnos zdravnikov. Odzvali smo se z obrazložitvijo, da so sistematski pregledi učencev v
Sloveniji primer dobre prakse, s katerim država poskrbi tudi za tiste otroke, za katere starši sami
morda ne bi. Hkrati s sistematskimi pregledi raziskovalci dobijo potrebne podatke za načrtovanje
in usmerjanje zdravstvenih politik. Pozvali smo to konkretno šolo in ostale šole, ki so razmišljale
o takšni odločitvi, da se zavedo pomembnosti sistematskih pregledov otrok in da ne spreminjajo
dosedanjih praks.
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1.2.9 Udeležba na sejah odborov v Državnem zboru
Marec:
•

Seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide: Predlog Družinskega zakonika,
druga obravnava
ZPMS je sodelovala v javni razpravi Družinskega zakonika, kjer si je prizadevala za vključitev
člena o prepovedi telesnega kaznovanja otrok (ki je bilo preneseno o Zakon o preprečevanju
nasilja v družini) in predlagala, da se pravna osnova za ustanovitev in delovanje Sveta za otroke
vključi v Družinski zakonik.
Seje se je udeležila Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS.

Junij:
• Seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino: Predlog Zakona o celostni zgodnji
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami
Predlagateljica Zakona je poslanka dr. Jasna Murgel. Zakon bo družinam z otrokom s
posebnimi potrebami že vse od rojstva omogočal celosten pristop v obravnavi.
Seje se je udeležila Bojana Globačnik, članica NO za otrokove pravice.
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) je
bil sprejet 14. 7. 2017, v celoti pa vstopi v veljavo 1. 1. 2019.
1.2.10 Mednarodni dan družin in teden družin
15. maj je Mednarodni dan družin, ki ga obeležujemo od leta 1994. Osrednja tema v letu 2017
je bila »Družine, izobraževanje in njihovo blagostanje«. Tema se je osredotočala na vlogo družine
in družinsko usmerjene politike pri spodbujanju izobraževanja in splošnega blagostanja njenih
članov. Še posebej se je osredotočala na spodbujanje izobraževanja v zgodnjem otroštvu in
možnosti vseživljenjskega učenja za otroke in mladino. Izpostavila je tudi pomen starševske vzgoje
za dobrobit otrok in se osredotočala na dobre prakse usklajenega delovanja poklicnega in
zasebnega življenja.
Od 15. do 22. maja pa obeležujemo teden družin (od vključno leta 2002 dalje). V tem času smo
v sodelovanju s kulturno-umetniškimi organizacijami pripravili akcijo »Za družine brezplačno«.
32 muzejev, galerij in nekaterih drugih organizacij iz vse Slovenije je družinam na dan družin ali
pa v Tednu družin ponudilo prost vstop in organiziralo različne delavnice. V pripravo različnih
dogodkov za družine so se vključila tudi 3 naša društva oz. zveze.

1.2.11 Zavestno starševstvo
V jeseni smo pričeli s kampanjo o pozitivnem starševstvu, ki smo jo poimenovali »Zavestno
starševstvo«. Kampanja je bila podprta s strani MDDSZEM. Natisnili smo plakate, zgibanke in
letake. Besedilo sta prispevala dr. Albert in Lea Mrgole. Natisnjene materiale smo distribuirali:
vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, splošnim knjižnicam, centrom za socialno delo,
zdravstvenimi domovom, bolnišnicam in porodnišnicam, svetovalnim centrom, mladinskim
centrom, večgeneracijskim centrom, nekaterim ministrstvom, Zavodu RS za šolstvo,
Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje ter zvezam in društvom prijateljev mladine.
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Zakaj zavestno starševstvo?
ZPMS si je več kot desetletje prizadevala za prepoved telesnega kaznovanja otrok v družini. V
letu 2016 je bila sprejeta novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini, kjer je zapisana
prepoved telesnega kaznovanja otrok. Ob prizadevanjih in osveščanju staršev, da telesno
kaznovanje otrok ni primeren vzgojni ukrep, smo ves čas razmišljali tudi o alternativnih vzgojnih
ukrepih. Torej, če NE telesno kaznovanje, KAJ POTEM? Uveljavil se je (tudi s strani Sveta
Evrope) izraz pozitivno starševstvo. Mi smo ga poimenovali zavestno starševstvo, ki temelji na
spoštovanju otrokovih pravic in zagotavljanju varnega okolja. To pomeni odsotnost vseh oblik
nasilja kot vzgojne metode in zagotavljanje največje zaščite in koristi otroka (ustrezna skrb za
otroka, opolnomočenje otroka, usmerjanje ter obravnava otroka kot posameznika s
pripadajočimi pravicami). Zavestnega starševstva ne razumemo kot permisivno vzgojo, temveč
kot temelj za postavljanje meja, ki jih otrok potrebuje, da lahko v polnosti razvije svoje potenciale.

1.3 NACIONALNI ODBOR ZA OTROŠKE PARLAMENTE
Nacionalni odbor za otroške parlamente (NO za Otroške parlamente) se je v letu 2017 sestal
enkrat, in sicer 16. junija. Člani in članice odbora so: Uroš Brezovšek (ZPM Krško) – predsednik
odbora, Maša Čibej (MDPM Ajdovščina), Kristina Kovač (MZPM Velenje), Damir Orehovec
(ZPM Maribor) in Tanja Povšič (MZPM Ljubljana). Strokovno pomoč za NO za Otroške
parlamente še naprej opravlja Petra Zega.
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Na seji so člani in članice evalvirali 27. nacionalni otroški parlament in se seznanili z izsledki
moderiranega srečanja – najpomembnejši izsledek je, da se izbrana tema Šolstvo in šolski sistem
pelje 2 leti. V prvem letu morajo biti zastavljene oprijemljive naloge in cilji, da jih bomo lahko
skušali udejaniti v drugem letu.

2
-

OTROŠKI PARLAMENTI®
Pripravljalni sestanek za mlade parlamentarce
Moderirano srečanje o parlamentih v prihodnje
Izvedba 27. nacionalnega otroškega parlamenta: Otroci in
načrtovanje prihodnosti
Nadgradnja nacionalnega otroškega parlamenta s projektom »Parlament mladih –
eParticipacija mladih za svetlejšo prihodnost« (spletna platforma OPIN.ME)
Mlada parlamentarca sodelovala pri Eurochildovi Strategiji o participaciji otrok
Predstavitev otroških parlamentov na konferenci na Portugalskem
Mlada parlamentarka postala članica Eurochildovega Sveta otrok
Sodelovanje na konferenci Varno in spodbudno učno okolje
Sodelovanje na slavnostni seji Državnega zbora RS

2.2 KRATEK OPIS PROGRAMA
Otroški parlamenti® so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo. Pomenijo obliko
sodelovanja (participacije) otrok v družbenem dogajanju in izobraževanja o človekovih in
državljanskih pravicah. V programu sodeluje približno 200 osnovnih šol iz vse Slovenije. Program
je tesno povezan s šolskim letom in se izvaja na več ravneh: prične se na šolski ravni, nadaljuje na
občinski in medobčinski ravni, sledi regionalna raven in zaključek na nacionalni ravni. Za izvedbo
na šolski ravni skrbijo mentorji otroškega parlamenta, na občinski/medobčinski in regijski ravni
skrbijo regijski koordinatorji programa, za izvedbo na nacionalni ravni pa ZPMS. Otroški
parlamenti imajo vsako leto temo, ki jo izberejo otroci sami na Nacionalnem otroškem
parlamentu. V letu 2017 je to bila Otroci in načrtovanje prihodnosti.
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Zveza prijateljev mladine Slovenije

Regijski koordinatorji s pomočjo mentorjev

Regijski koordinatorji s pomočjo mentorjev

Mentorji na šolah

Izobraževanje za mentorje in koordinatorje programa

Zveza prijateljev mladine Slovenije

2.3 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2017
2.3.1

Pripravljani sestanek za mlade parlamentarce pred zasedanjem 27.
nacionalnega otroškega parlamenta
Pred majskim zasedanjem 27. nacionalnega otroškega parlamenta (NOP), smo 28. 3. 2017 v sejni
sobi ZPMS organizirali pripravljalni sestanek za mlade parlamentarce. Udeležilo se ga je 27
predstavnikov mladih parlamentarcev iz skoraj vseh regij Slovenije. Njihovi spremljevalci tokrat
niso bili prisotni.
Namen srečanja je bila priprava na nacionalni otroški parlament: potrditev predloga dnevnega
reda, medsebojno spoznavanje in predlaganje kandidatov za delovno predsedstvo. Predstavljena
jim je bila tudi vloga delovnega predsedstva in njegove naloge. Predstavniki mladih
parlamentarcev so se spopadli z dvema nalogama, kjer so morali Slovenijo predstaviti gostu iz
tujine ter razložiti, kako razumejo pravico do lastnega mnenja in ali se jim zdi, da so slišani. V
delovno predsedstvo za 27. nacionalni otroški parlament so bili ob koncu predlagani: Marko
Rengeo, predsednik (Pomurje), Matija Radež, član (Dolenjska), Edvina Dedić, članica (Osrednja
Slovenija), Patricija Pogorelčnik, članica (Koroška) in Kaja Petrovič, članica (Štajerska, Ptuj).
Pripravljalni sestanek je trajal 5 ur, vodil pa ga je Uroš Brezovšek.
2.3.2 Moderirano srečanje »Otroški parlamenti za naslednjih 25 let«
Otroški parlamenti imajo že tradicijo, saj potekaj od leta 1990. Vse večkrat so se s strani
mentorjev, regijskih koordinatorjev in tudi ostalih vključenih, pojavljala vprašanja kot so: »Kje
sem in kam grem? Kako ostati zvest sam sebi in se prilagajati nenehnim spremembam v zunanjem
okolju? Kako slediti dogajanju v družbi, tehnološkemu razvoju in novejšim generacijam otrok?«
Priročnik za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov iz leta 2016 je že tlakoval
spremembe, ki so jih strnili v 3 kratke misli in od koder se lahko gradi naprej: Iz debate v akcijo,
iz vsebine v proces, od poučevanja do moderiranja.
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Namen moderiranega srečanja je torej bil najti pot razvoja otroških parlamentov za v prihodnje
na podlagi že sklenjenih gornjih misli. K sodelovanju smo povabili po 5 regijskih koordinatorjev,
mentorjev, mladih parlamentarcev in predstavnikov NOM.
Ključni povzetki, predlogi in dogovori srečanja so bili:
• Otroški parlament z eno temo poteka 2 leti: prvo leto potekajo diskusije in priprava
predlogov na način, kot je to potekalo do sedaj. Šolsko leto se zaključi z nacionalnim
parlamentom, kjer otroci predstavijo odločevalcem svoje predloge. Drugo leto je
namenjeno udejanjanju sklepov na vseh ravneh – torej od šolske, lokalne, regionalne do
državne ravni. Zaključek drugega leta je ponovno nacionalni parlament, kjer otroci
predstavijo politikom, kaj so oni naredili in jih pozovejo, da predstavijo konkretne
spremembe na državnem nivoju.
• Postavi se jasna (piramidna) struktura s strani ZPMS – navodila regijskim koordinatorjem,
mentorjem, otrokom. Izobraževanje mentorjev – jasna navodila in aktivnosti za dosego
ciljev.
• Vključevanje bivših parlamentarcev in lokalnih ZPM, kjer šole ne sodelujejo, da
zagotovimo regijsko pokritost in vključevanje vseh otrok.
Moderirano srečanje je trajalo 5 ur, vodila ga je zunanja izvajalka, moderatorka Katja Bizjak.
Moderirano srečanje in pripravljalni sestanek sta potekala sočasno.

2.3.3

Izvedba 27. nacionalnega otroškega parlamenta na temo Otroci in
načrtovanje prihodnosti
Zasedanje 27. nacionalnega otroškega parlamenta (NOP) na temo Otroci in načrtovanje
prihodnosti je potekalo 29. maja 2017 v Državnem zboru RS. Zasedanje je otvorila Kaja Petrovič
s Ptuja, predsednica 26. NOP.
Ob pričetku zasedanja je mlade pozdravila naša predsednica Darja Groznik. Za predsednika 27.
NOP je bil potrjen Marko Rengeo s pomurske regije, člani delovnega predsedstva pa so bili:
Matija Radež z dolenjske regije, Edvina Dedić iz osrednjeslovenske regije, Patricija Pogorelčnik
s koroške regije, Kaja Petrovič pa je sodelovala kot pomoč novemu delovnemu predsedstvu. V
dopoldanskem času so mladi razpravljali v štirih delovnih skupinah, v popoldanskem času pa so
se jim v plenarnem delu pridružili: gostitelj dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS in
vabljeni gostje: dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS, dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za
izobraževanje, znanost in šport, g. Anton Peršak, minister za kulturo, mag. Andrej Del Fabro,
direktor direktorata za družino na ministrstvu za delo, družino, socialne razmere in enake
možnosti, g. Luka Mesec, poslanec poslanske skupine Združena levica, g. Jani Möderndorfer,
poslanec poslanske skupine SMC, ga. Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, g. Tone
Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic, ga. Liana Kalčina, svetovalka varuhinje za
mednarodno sodelovanje, dr. Fani Nolimal, vodja oddelka za osnovno šolstvo na Zavodu za
šolstvo in Maja Planinc, predstavnica Slovenske fundacije za UNICEF.
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V plenarnem delu so najprej poročali o delu po skupinah, nato pa je sledila razprava. Poročali in
razpravljali so o naslednjih podtemah: Kdo sem in kakšen človek želim postati?, vrednote,
prihodnost in okolje.
Ugotavljali so:
• Da si želijo postati tolerantni ljudje in ustvariti tolerantno družbo. Velikokrat se ne zavedajo,
kaj pravzaprav želijo. Ob tem ima veliko vlogo njihova samopodoba in občutek vpetosti v
družbeno okolje.
• Druga podtem je razkrila željo mladih po uspešnem zaključku šolanja, zaposljivosti in
ustvarjanju družine.
• Vrednote skozi različne generacije ostajajo enake, spreminja se le točka pomembnosti glede
na življenjska obdobja. Vrednoti prihodnosti boste delavnost in iznajdljivost.
• Pri podtemi okolje pa so mladi izrazili zavedanje o pomenu prizadevanj za trajnostni razvoj
okolja in skrb glede pomanjkanja pitne vode in onesnaževanja okolja.
Ob koncu so mladi parlamentarci izbrali temo 28. NOP: »Šolstvo in šolski sistem«.
Na 27. NOP je sodelovalo 114 mladih parlamentarcev in 20 otrok novinarjev, ki jih je spremljalo
74 spremljevalcev (regijskih koordinatorjev in mentorjev).

2.3.4 Izobraževanje za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov
V septembru smo organizirali in izvedli izobraževanja za mentorje in regijske koordinatorje
otroških parlamentov. Potekali so na izbrano temo »Šolstvo in šolski sistem«.
Prvi del izobraževanj je bil skupni, štirje pa so bili izvedeni po regijah. Na skupnem delu
izobraževanja v Ljubljani je mentorje uvodoma pozdravila predsednica Darja Groznik.
Udeleženci so uvodoma prisluhnili predstavitvi sprememb v tem šolskem letu (Uroš Brezovšek),
kako vzpostaviti enakovreden odnos z učencem (Ana Bogdan Zupančič), katere so priporočene
knjige za izhodišča pogovorov z otroki (Tilka Jamnik) in kako skozi pogovore z mladimi
raziskovati raznolikost pogledov (Sašo Kronegger).
Regijske dele izobraževanj pa je izvajala moderatorka Katja Bizjak, ki je z mentorji predelala
otroške parlamente kot šolo za življenje, se pogovarjala o načrtovanih aktivnostih, itd. Ob koncu
smo skupaj z mentorji izbrali tudi 4 podteme znotraj naslovne teme: odnosi v šoli, učne vsebine,
metode in načini poučevanja ter šola za življenje.
Potek izobraževanj:
Skupni del: 19. september 2017, Ljubljana – 214 udeležencev
Regijski deli:
- 21. september, Ajdovščina – 28 udeležencev
- 22. september, Novo mesto – 33 udeležencev
- 26. september, Maribor – 84 udeležencev
- 28. september, Ljubljana – 108 udeležencev
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Mentorji na izobraževanju prejmejo krajši zbornik prispevkov, za udeležbo pa jim lahko izdamo
potrdilo.

2.3.5

Nadgradnja nacionalnega otroškega parlamenta s projektom »Parlament
mladih – eParticipacija mladih za svetlejšo prihodnost« (spletna
platforma OPIN.ME)
V začetku leta 2017 smo se razveselili pozitivnega odgovora prijave na javni razpis mladinske
evropske informacijske in svetovalne agencije (ERYICA). Razpis je bil namenjen projektom eparticipacije mladih, na katerega smo se prijavili s programom Otroški parlamenti. S
pridobljenimi sredstvi smo nadgradili 27. nacionalni otroški parlament. Sklepne ugotovitve in
zaključke smo preko spletne platforme OPIN.ME dali mladim v komentiranje, glasovanje in
dodajanje predlogov. Po pregledu vseh komentarjev smo pripravili zaključni dokument, ki smo
ga poimenovali Memorandum mladih o izzivih prihodnosti »Glas za svetlejšo prihodnost«.
Memorandum smo septembra na izobraževanju mentorjev otroških parlamentov predali dr.
Andreji Barle Lakota, državni sekretarki na MIZŠ ter oktobra dr. Milanu Brglezu, predsedniku
Državnega zbora RS.
Projekt je trajal do marca do novembra 2017. V tem času so bile izvedene naslednje aktivnosti:
• 20. – 22. 3. 2017 izobraževanje o uporabi spletne platforme OPIN.ME v Bonnu
• Junij 2017 – priprava vsebine za spletno platformo in izvedba z mladimi parlamentarci in
srednješolci
• Julij – september – pregled vseh komentarjev in predlogov ter priprava Memoranduma
mladih o izzivih prihodnosti »Glas za svetlejšo prihodnost«
• 19. september – mladi parlamentarci predajo Memorandum državni sekretarki
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Andreji Barle Lakota
• 18. oktober – mladi parlamentarci predajo Memorandum predsedniku Državnega zbora
RS, dr. Milanu Brglezu
• 24. november – oddaja zaključnega poročila o projektu
• 6. – 8. 12. 2017 - zaključno srečanje in konferenca o e-participaciji mladih v Berlinu
Sklepna ugotovitev sodelovanja v tem projektu je, da mladi sodelujejo le v kolikor so neposredno
spodbujeni. Želijo si novih oblik participacije, vendar je kaj več od želja težko izvedljivo.
2.3.6

Mlada parlamentarca sodelovala pri Eurochildovi Strategiji o participaciji
otrok
Od 4. do 7. aprila 2017 je v Bruslju okviru organizacije Eurochild, katere član je tudi ZPMS,
potekalo srečanje Generalne skupščine Eurochilda. Program je bil večdnevni, sooblikovati pa so
ga pomagali tudi mladi, ki so se dogodka udeležili z namenom predstavitve in diskusije o Strategiji
o participaciji otrok. Našo organizacijo so na srečanju zastopali: Kaja Petrovič in Ciril Cerovšek,
mlada parlamentarca ter Uroš Brezovšek, podpredsednik ZPMS in predsednik NO za otroške
parlamente.
Osnutki Strategije o participaciji otrok segajo v november 2016, ko je prav tako v Bruslju potekal
simpozij o participaciji otrok in kjer so mladi udeleženci iz različnih držav postavili temelje za
razvoj dokumenta. V nadaljevanju so strategijo soustvarjali do marca in jo na Generalni skupščini
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tudi predstavili. V imenu vseh sodelujočih otrok in mladih jo je predstavil naš predstavnik Ciril
Cerovšek. Cilj strategije je vključiti otroke in mlade neposredno v uresničevanje otrokovih pravic,
jim dati glas in zgraditi skupnost zagovornikov pravic otrok. Poseben poudarek bo na vplivu otrok
na evropsko in nacionalno zagovorništvo, na sodelovanju otrok pri strateškem načrtovanju,
organizaciji dogodkov in podpori pobudam otrok. Strategija o participaciji otrok mora biti
fleksibilna in prilagodljiva na spreminjajoče se okoliščine, tako znotraj Eurochilda kot tudi
Evrope. Osnova strategije pa je Konvencija o otrokovih pravicah, še posebej 12. člen, ki govori o
svobodi izražanja mnenj otrok v vseh zadevah v povezavi z njimi.
2.3.7 Predstavitev otroških parlamentov na konferenci na Portugalskem
Med 18. in 23. aprilom smo se v Faru na jugu Portugalske udeležili mednarodne konference
»Participativne šole za boljšo demokracijo«. Konferenca je pomenila zaključni dogodek
dvoletnega projekta Mreža participativnih demokratičnih šol, kjer so sodelovali partnerji s
Portugalske, Slovenije in Poljske. Konference smo se udeležili na povabilo Kulturno
izobraževalnega društva PiNA, ki je bilo partner v projektu. Na konferenci smo predstavili
program Otroški parlamenti kot primer dobre prakse participacije osnovnošolcev. Posebnost je
bila krajša metoda predstavitve, imenovana »pecha kucha« (20x20; 20 drsnic, vsaka 20 sekund)
in kasneje še klasična power point predstavitev. V prihodnje se nadejamo dodatnih mednarodnih
povezav.
2.3.8 Mlada parlamentarka postala članica Eurochildovega Sveta otrok
Od 20. do 23. novembra 2017 je organizacija Eurochild v Bruslju pripravila prvo srečanje mladih
predstavnikov Sveta otrok. Slovenijo v tem Svetu zastopa Kaja Petrovič, ki je aktivna mlada
parlamentarka in je bila izbrana na podlagi Eurochildovega razpisa. V Svet otrok je vključenih 11
predstavnikov mladih (10-16 let) iz 11 držav.
20. novembra, na Svetovni dan otrok, so v dopoldanskem času mladi razpravljali v 4 skupinah:
demokracija, participacija, solidarnost in ne-diskriminacija. To je bila tudi priprava na
popoldanski dogodek v Evropskem parlamentu, katerega naslov je bil »Evropa kot jo želimo«.
Na dogodku so sodelovali visoki predstavniki skupine »Intergroup of Children's Rights«, mladi
pa so jim postavljali različna vprašanja: takšna, povezana z njihovo zaposlitvijo in področjem
delovanja kot tudi takšna, osebne narave.
Kaja se je uspela srečati tudi s slovenskima evroposlancema: Tanjo Fajon in dr. Milanom Zverom.
Razložila je namen svojega obiska v Bruslju ter se s poslancema pogovarjala o participaciji mladih.
Ocenjuje, da je participacija mladih tako na nacionalnem kot tudi na evropskem nivoju precej
nizka. Mladi imajo premalo znanja in vedenja o evropskih institucijah ter njihovem delovanju.
Potrebno bi bilo spremeniti ali dopolniti šolske sisteme, da bi vključevali več predmetov na to
temo.
2.3.9 Sodelovanje na konferenci Varno in spodbudno učno okolje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in SVIZ so 20. 12. 2017
organizirali nacionalno konferenco z naslovom »Varno in spodbudno učno okolje«. Konferenca
je bila namenjena pedagoškemu kadru, k sodelovanju pa so tokrat prvič povabili tudi učence in
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dijake. 9 predstavnikov Otroškega parlamenta je zastopalo učence. Med uvodničarji je
spregovoril tudi Marko Rengeo, predsednik zadnjega nacionalnega otroškega parlamenta.
Predstavil je nekaj podatkov o Otroškem parlamentu, podal pregled tem in glavne poudarke, ki
so se v preteklosti navezovali na šolo in šolski sistem, ki je tema v letošnjem šolskem letu. Ob
koncu je predstavil še nekaj podatkov o TOM telefonu® in statistikah, ki so povezane z nasiljem.
Učenci, mladi parlamentarci, so sodelovali v 9 skupinah, ki so potekale na enako temo varno in
spodbudno učno okolje. Zanje je bilo sodelovanje na tem dogodku zanimiva izkušnja, saj so na
nekoliko drugačen način kot pri pouku sodelovali z učitelji, svetovalnimi delavci in drugim
pedagoškim kadrom.
2.3.10 Sodelovanje na slavnostni seji Državnega zbora RS
Mladi parlamentarci, ki so bili pred leti aktivni v Otroškem parlamentu ali pa so aktivni sedaj, so
22. 12. 2017 sodelovali na slavnostni seji Državnega zbora RS. Slavnostna seja je bila namenjena
trem vidikom: obeležitvi dneva samostojnosti in enotnosti, prisegi predsednika republike in 25letnici Državnega zbora RS. Pet mladih je spregovorilo o svojih mislih na pet tem, vsak torej na
eno temo. Lej Edvard je spregovoril o svobodi, Edvina o demokraciji, Patricija o volitvah, Ciril o
parlamentu in Klemen o lastni državi. Kot »rezerva« za vse teme je bila pripravljena sodelovati
Nomi.
Za mlade je bila to izjemna izkušnja, saj nimajo priložnosti sodelovati na državniških dogodkih.
Na ta način se počasi spreminja in krepi vloga otrok in mladostnikov, saj so pomemben del v
naši družbi in državi ter kompetentni in razmišljujoči sogovorniki.
2.4 PROMOCIJA
Otroški parlamenti® oz. sodelovanje otrok na različnih dogodkih je za medije zanimivo. Otroci
oz. njihovi starši morajo biti seznanjeni z možnostjo snemanja, dajanjem izjav in slikovnega
gradiva. Najzanimivejši dogodek je nacionalni otroški parlament. Zanj se zanimajo novinarji
različnih nacionalnih medijev, pogosto intervjujajo mlade parlamentarce in posnamejo njihove
izjave, izjave gostov in organizatorjev. Vsako leto so prisotni tudi mladi ustvarjalci Infodroma. TV
Slovenija (3. program) se vsako leto odzove in predvaja posnetek zasedanja. Preko spremljanja
pressclippinga pa zasledimo tudi številčne objave o otroških parlamentih v lokalnih medijih (336
objav v času od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017).
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Otroški parlamenti imajo vzpostavljeno svojo Facebook stran. Ob koncu leta 2017 je stran imela
624 všečkov (52 več kot lansko leto). Glede na število udeležencev programa in prepoznavnost
programa pričakujemo večjo odzivnost mladih, hkrati pa se zavedamo, da Facebook morda ni
več najbolj »in« med mlado populacijo.
2.5 NACIONALNI ODBOR MLADIH
Nacionalni odbor mladih je bil vzpostavljen koncem leta 2015 z namenom, da zainteresirani
mladi parlamentarci lahko še vedno sodelujejo, tudi ko so v srednji šoli. Odbor nekako ne zaživi.
Kljub želji, da bi bili aktivni, mladi očitno ne najdejo dovolj energije in spodbude za resnejše
teme.
Ciril Cerovšek in Kaja Petrovič sta kot predstavnika mladih parlamentarcev in hkrati tudi NOMa sodelovala na aprilskem srečanju v Bruslju, v nadaljevanju pa Kaja, ki je postala članica
Eurochildovega Sveta otrok (kot opisano zgoraj).
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3

MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE
-

48. državno srečanje mladih zgodovinarjev na POŠ
Vrhpolje v Moravčah
Seminar za mentorje zgodovinskih krožkov v Muzeju
novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani
Zbornik strokovnih prispevkov na temo Migracije

3.1 KRATEK OPIS PROGRAMA
Mladi raziskovalci zgodovine že 48 let raziskujejo lokalno preteklost in tako ohranjajo kulturno
dediščino. Program strokovno vodi Komisija za delo zgodovinskih krožkov, ki vsako leto pripravi
novo raziskovalno temo in jeseni organizira seminar za mentorje zgodovinskih krožkov. Učenci
raziskujejo do konca marca naslednjega leta, ko morajo poslati pisne elaborate na ZPMS. Aprila
komisija naloge oceni, maja pa pripravi državno srečanje mladih zgodovinarjev, na katerem
podeli priznanja in organizira glede na raziskovalno temo primeren ogled zanimivosti.

3.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2017
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3.2.1 48. Državno srečanje mladih zgodovinarjev
je bilo organizirano 24. maja 2017 na POŠ Vrhpolje v Moravčah. V razpisu raziskovalne teme
»Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes - primerjava« je sodelovalo 34 raziskovalnih
krožkov OŠ po celi Sloveniji in preko 500 krožkarjev. Državnega srečanja se je udeležilo 112
učencev, mentorjev in članov komisije. Učenci so na POŠ Vrhpolje predstavili svoje raziskovalne
naloge, nato pa so se sprehodili do Gradu Tuštanj, kjer so najprej imeli ogled gradu in kosilo,
potem pa podelitev priznanj. Na srečanju smo podelili 24 zlatih in 10 srebrnih priznanj.

3.2.2 Seminar za mentorje zgodovinskih krožkov
na razpisno temo »Migracije« je bil organiziran 20. oktobra 2017 v Muzeju novejše zgodovine
Slovenije. Udeležilo se ga je 48 udeležencev. Na seminar smo povabili 10 najboljših
strokovnjakov s področja razpisane teme: Tomaža Miklja, dr. Marino Lukšič Hacin, dr. Boža
Repeta, dr. Milico Antić Gaber, dr. Mirijam Milharčič Hladnik, dr. Jureta Gombača, dr. Attilo
Kovacsa, dr. Marto Rendla, dr. Dejana Valentinčiča in Petro Vidmar. Za potrebe seminarja smo
izdali zbornik strokovnih prispevkov sodelujočih predavateljev. Po končanem seminarju so si
udeleženci ogledali razstavo »Začasna meja. Življenje in hrepenenje v coni A (1945-1947)«.

3.3 IZDANE PUBLIKACIJE/ZBORNIKI
Za potrebe izvedbe seminarja smo izdali zbornik strokovnih prispevkov z najboljšimi strokovnjaki
na razpisano raziskovalno temo z naslovom »Migracije« v nakladi 120 izvodov.
3.4 SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI
ZPMS se vsako leto, po zaključenem državnem srečanju, poveže s Slovenskih šolskim muzejem
in jim v trajno hrambo izroči raziskovalne naloge. Sodelujemo tudi z ZRC SAZU, ki poskrbi za
brezplačen vpis predavateljev v sistem Cobiss. Muzej novejše zgodovine Slovenije nam vsako leto
odstopi Viteško dvorano za izvedbo seminarja za mentorje zgodovinskih krožkov in omogoči
brezplačni ogled razstave.
3.5 PROMOCIJA
Objava na FB – seminar za mentorje zgodovinskih krožkov in sporočilo za javnost ob zaključni
prireditvi.
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4

SREDIŠČE ZIPOM
4.1 KRATEK OPIS PROGRAMA

Projekt Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in
mladostnikov (Središče ZIPOM) je mreža nevladnih organizacij, ki
delujejo na področju otrokovih pravic.

Središče ZIPOM je namenjeno podpori in krepitvi nevladnih organizacij prek informiranja ter
vključevanja v različne skupne akcije preprečevanja in odpravljanja kršitev otrokovih pravic. Eno
izmed temeljnih načel delovanja je povezovanje in oblikovanje sodelovalne partnerske strukture
med članicami. Kot koalicija nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic ZIPOM združuje
njihovo znanje in izkušnje v skupnih aktivnostih ter tako prispeva k oblikovanju vloge nevladnega
sektorja v Sloveniji. Vsebinsko deluje na področju otrokovih pravic, zato je vodilo delovanja
ravnati skladno z otrokovo največjo koristjo.

Središče ZIPOM prek zagovorniških pobud vzpostavlja različne oblike sodelovanja s predstavniki
ministrstev, Državnega zbora, Državnega sveta, centrov za socialno delo. Redno sodelovanje je
ZIPOM vzpostavil z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti,
Varuhom človekovih pravic RS ter Ministrstvom za zunanje zadeve.

4.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2017
4.2.1 Zagovorniške aktivnosti
Sodelovali pri zagovorniških aktivnostih za ustanovitev Sveta za otroke in družino.
V sodelovanju s PIC-em in UNICEF-om Slovenija smo oblikovali dopis za Vlado za ratifikacijo
Tretjega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah.
Sodelovali smo v javni razpravi za Resolucijo o družinski politiki.

4.2.2 Podpora članicam
Izvedli smo spletno anketo za članice Središča ZIPOM o aktualnih perečih področjih kršitev
otrokovih pravic.
Vzpostavili smo delovno skupino za področje pravic migrantskih otrok (sodelujoče članice:
UNICEF Slovenija, Slovenska filantropija, PIC, Društvo Ključ, Društvo Mozaik). Delovna
skupina se je že srečala.

26

4.2.3 Spletni portal središča ZIPOM
Objavljali smo aktualne novice na spletni strani.

4.2.4 ZIPOM E-novičke
Objavili smo 3 izvode ZIPOM E-novičk (od oktobra do decembra).

4.2.5 ZIPOM E-gradivo
Objavili smo 2 ZIPOM E-gradivi. Tematika prvega je bila European Pillar of Social rights,
tematika drugega pa Poročanje Odboru ZN.

4.2.6 Konzorcij vsebinskih NOV mrež Slovenije
Redno smo sodelovali na srečanjih konzorcija vsebinskih NVO mrež Slovenije.

4.2.7

Mednarodno sodelovanje

EUROCHILD
Redno smo sodelovali pri pobudah in aktivnostih mednarodne mreže Eurochild (pripravili smo
poročilo za Evropski semester, izpolnili vprašalnik Participacija otrok, se odzvali na Eurochild
Strategic Plan 2019-2021, itd.).
V našem imenu se je srečanja nacionalnih partnerjev evropske mreže Eurochild v Bruslju udeležil
PIC (18.-.19. maja). Na srečanju je potekala razprava o migrantskih in begunskih otrocih,
programu mreže 2017-2018, Beli knjigi o prihodnosti Evropu ter Evropskem semestru.
Udeležili smo se srečanja partnerjev evropske mreže Eurochild ter mednarodne konference z
naslovom Vlaganje v otroke – dobrobit za vse otroke (11. in 12. oktobra).
Podpisali in sprejeli smo Eurochild-ov Child Protection Policy.

CHILD RIGHTS CONNECT
Vzpostavili smo sodelovanje z mednarodno organizacijo Child Rights Connect, ki med drugim
sodeluje z Odborom ZN za otrokove pravice. Dogovorili smo se za sodelovanje pri pripravili
alternativnega poročila in zastopanja slovenskih nevladnih organizacij v Ženevi.
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5

SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI
-

-

V letu 2017 smo prejeli 269 vlog družin za vključitev v humanitarni
program. Družinam smo razdelili 38.393,22 €.
Preko oddaje Tednik (Pomagamo) smo pomagali 13 družinam, za
katere je bilo zbranih 111.843,38 €.
V šolskem letu 2017/2018 smo dodelili 16 štipendij srednješolcem iz Štipendijskega
sklada Nivea in 7 štipendij srednješolcem iz Štipendijskega sklada ZPMS (vse skupaj
27.600,00 €).
V letu 2017 smo v akciji Poštar Pavli polni šolske torbe razdelili 11.535 kosov šolskih
potrebščin in 6.200,00 € za nakup učbenikov in delovnih zvezkov.
Veliko družinam pa smo pomagali tudi z doniranim materialom, z igračami, oblačili,
knjigami, računalniki, pohištvom, šolskimi potrebščinami ipd.

5.1 KRATEK OPIS PROGRAMA
Namen programa je zmanjševanje socialne izključenosti otrok, mladostnikov in družin na
območju celotne države. Nudi različne oblike pomoči: materialne (obutev, oblačila, oprema za
stanovanja in drugo), finančne in svetovalne…
-

-

Socialno humanitarni programi pri ZPMS v letu 2017 so bili:
o Pomoč družinam (donacije različnih podjetij in fizičnih oseb, oddaja Tednik…)
o Pomežik soncu®
o Akcija »Poštar Pavli polni šolske torbe«
o Nivea – podarite nam modro srce (štipendijski sklad Nivea)
o Štipendijski sklad ZPMS
o Sapramiškin sklad
Enkratni projekti v letu 2017:
o Donacija računalnikov (Si.mobil in Servier Pharma d.o.o.)
o Colgate Palmolive – zbiranje sredstev za letovanje otrok s posebnimi potrebami
o Dobrodelni koncert Otroci za otroke
o Počitnice družin v Hotelu Bernardin
o Akcija »Žveči in 50 družin osreči«
o Donacija šolskih potrebščin (KPMG d.o.o., HETA Asset Resolution d.o.o., Lidl
d.o.o. k.d., B2 Kapital d.o.o., Tuš)
o Alpinina dobrodelna akcija »Podari svoj par«
o Donacija novih čevljev s strani podjetja Otolog d.o.o.
o Dobrodelna akcija L'occitane (pomoč slepim ali slabovidnim otrokom iz socialno
ogroženih družin)
o Donacija igrač (Leitner&Leitner)
o Donacija 100 daril (TV Veseljak)
o Dobrodelni vikend v decembru
o Donacija mobilnih telefonov s strani podjetja A1, d.d.
o Akcija »Žoga kot otroško darilo za praznične dni«
o Akcija Veseli december na Obali v sodelovanju z Radio Capris.
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5.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2017
5.2.1 Pomoč družinam
V okviru socialno humanitarnega programa deluje Komisija za socialna vprašanja in humanitarne
projekte pri ZPMS. V letu 2017 se je komisija sestala petkrat.
Komisija se je sestala 1. februarja 2017, 25. aprila 2017, 21. junija 2017, 21. septembra 2017 in
7. decembra 2017. Obravnavala je 269 prošenj za pomoč. Glede na leto 2016 je bilo 12 manj
prošenj družin. V letu 2017 je bila razdeljena pomoč v višini 38.393,22 €.
Komisija za socialna vprašanja in humanitarne projekte ni odobrila vseh prošenj družin za pomoč
in sicer tistih, ki:
-

so že prejeli pomoč s strani Komisije v letu 2016 in/ali v letu 2017,
so že prejeli pomoč s strani Komisije v letu 2015 (sklep le dveh Komisij),
imajo polnoletne otroke,
so posredovali nepopolno dokumentacijo za vključitev v humanitarni program (potrebna
dopolnitev prošnje).

Zveza prijateljev mladine Slovenije je s pomočjo RTV SLO v oddaji Tednik, v rubriki
»Pomagamo«, v letu 2017 predstavila zgodbe 13-ih družin. Gledalci so namenili pomoč družinam
v skupni višini 111.843,38 €. V eni izmed oddaj Tednik je bil predstavljen program Pomežik
soncu®, kjer se je zbralo 3.905,00 € sredstev za letovanja otrok iz socialno manj spodbudnih okolij.
5.2.2 Akcija »POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE«
V letu 2017 je že peto leto zapored potekala akcija Pošte Slovenije in ZPMS »Poštar Pavli polni
šolske torbe«. V akciji, ki je potekala od 19. junija 2017 do 9. oktobra 2017 so se zbirale šolske
potrebščine in finančna sredstva za otroke iz socialno šibkejših okolij. Zbiranje šolskih potrebščin
(na poštah po Sloveniji) se je zaključilo 11. avgusta 2017 in do začetka šole smo razdelili 11.535
različnih šolskih potrebščin. Preko SMS sporočil in nakazil na TRR se je zbralo 6.200,00 €, s
pomočjo donacij smo lahko razdelili še dodatnih 2.750,00€, skupaj smo v celotni akciji razdelili
8.950,00 €. V akciji je sodelovalo 38 članic ZPMS - društev in zvez, ki so šolske potrebščine
razdelile med skoraj 2000 otrok.
Poleg pomoči Pošte Slovenije smo prejeli šolske potrebščine s strani podjetij KPMG d.o.o., ki se
je že tretje leto zapored pridružilo zbiranju šolskih potrebščin. Z materialnimi donacijami so bili
dobrodelni tudi v podjetjih HETA Asset Resolution d.o.o., Lidl d.o.o. k.d. in B2 Kapital d.o.o.
Tuš pa je ZPMS namenil finančno donacijo v višini 2.000,00 € za nakup šolskih potrebščin.
5.2.3 NIVEA – Podarite nam modro srce (Štipendijski sklad NIVEA)
V letu 2017 je že 11 leto zapored potekala akcija Nivea – podarite nam modro srce. Akcija je
potekala od 23. januarja do 20. februarja, preko nje pa se je štipendijski sklad NIVEA obogatil
za 20.000,00 €. V šolskem letu 2017/2018 bodo ta sredstva namenjena 16 dijakom, da se jim
olajša šolanje in ga tudi lažje zaključijo. S pomočjo Učnega sklada Nivea smo v obliki štipendij
do sedaj na poti do izobrazbe pomagali že 93 otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejšega
okolja.
Akcija se je zaključila 20. februarja 2017 z zaključno prireditvijo v Austria Trend Hotelu, kjer so
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jo podprli Nivenini ambasadorji Rašo Nesterović, Marko Milič, Robert Kranjec, Erika Fabjan ter
Filip Kržišnik in Blaž Slanič iz FB Acrobatics. Športniki so osnovnošolcem predstavili svoje
izkušnje in jih spodbudili pri uresničevanju svojih sanj. Prireditev so popestrile glasbene točke, ki
so jih pripravile Niveine štipendistke.
5.2.4 Sapramiškin sklad
Sapramiškin sklad je namenjen pomoči otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih
družin. S pridobljenimi sredstvi pomagamo otrokom in družinam pri nudenju psihosocialne
pomoči, plačilu fizioterapij, plačilu oz. doplačilu zdravstvenih in drugih pripomočkov ter
izobraževanju staršev.
V maju 2017 je pevka Urška Majdič z dobrodelnim koncertom Duša izkupiček prodanih
vstopnic namenila podpori Sapramiškinega sklada.
5.2.5 Akcija Colgate Palmolive
V marcu smo s podjetjem Colgate Palmolive sodelovali v akciji zbiranja sredstev za letovanje otrok
s posebnimi potrebami. V okviru naše prepoznavne akcije Pomežik soncu® je bilo v
Mercatorjevih prodajalnah po Sloveniji 10 centov od vsakega prodanega proizvoda Ajax
namenjenih za letovanje otrok s posebnimi potrebami. Zbralo se je 3.500 EUR.
5.2.6 Počitnice družin v Hotelu Bernardin
V terminu od 26. 8. -31. 8. 2017 smo trem družinam omogočili brezplačne počitnice v Hotelu
Bernardin. Ponudba je obsegala polpenzion, enkratni obisk wellnessa ter prevoz družine od
doma do hotela in nazaj. Družine so bile iz Celja, Domžal in Ajdovščine. Ena izmed izbranih
družin ponudbe letovanja ni izkoristila.
5.2.7 Akcija Žveči in 50 družin osreči
V avgustu 2017 smo v sodelovanju s podjetjem Infuzija d.o.o. organizirali 3-dnevne počitnice za
50 socialno ogroženih družin v hrvaškem Pirovacu. Družine so imele v sklopu letovanja plačan
polni penzion, organiziran prevoz in animacijski program, spremljal pa jih je tudi animator.
5.2.8 ALPININA dobrodelna akcija »PODARI SVOJ PAR«
V jesenskem času je že drugič zapored potekala dobrodelna akcija Alpine »Podari svoj par«. V
akciji se je zbirala rabljena, a še uporabna topla zimska ali jesenska obutev. Obutev se je zbirala v
trgovinah Alpine ob podpori ambasadorjev, biatlonca Klemena Bauerja in Miss Slovenije Maje
Zupan. Vsa zbrana obutev je bila iz trgovin prepeljana v tovarno Alpina, kjer so jo pregledali,
očistili, po potrebi popravili. Alpina je k akciji prispevala 300 parov nove obutve, v trgovinah pa
so zbrali 900 rabljenih parov. Obutev smo razdelili 17 društvom, ki so sodelovala v akciji.
5.2.9 Akcija L'occitane
V oktobru 2017 je podjetje L'occitane en Provence Slovenije v sodelovanju z ZPMS izvedlo
dobrodelno akcijo. Od vsakega prodanega karitejevega olja za prhanje je L'occitane Slovenija
podarila 1 € Zvezi prijateljev mladine Slovenije za pomoč pri nakupu nadstandardnih
pripomočkov za izboljšanje vida ali okulističnem zdravljenju za otroke, ki živijo v socialni stiski.
V akciji se je zbralo 1.153,00 €, s katerimi smo pri nakupih pomagali 6 otrokom.
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5.2.10 Donaciji računalnikov
Februarja 2017 nas je podjetje Si.mobil že drugič razveselilo z donacijo dvanajstih rabljenih, a
brezhibno delujočih računalnikov. Donacijo je predal vodja skupine za podporo uporabnikom
Marko Žužek, računalniki pa so šli našim društvom po Sloveniji. V aprilu pa nam je podjetje
Servier Pharma d.o.o. doniralo 14 ekranov, ki so se prav tako razdelili društvom.
5.2.11 Donacija čevljev podjetja Otolog d.o.o.
Podjetje Otolog d.o.o. nam je jeseni doniralo več kot 300 parov nove obutve za otroke in odrasle.
Z zimsko in poletno obutvijo smo razveselili družine v stiski, poletni natikači pa bodo prav prišli
tudi otrokom, ki počitnice preživljajo v letoviščih naših društev.
5.2.12 Donacija igrač podjetja LeitnerLeitner
V decembru 2017 so nam v duhu prazničnega obdarovanja zaposleni iz podjetja LeitnerLeitner
podarili veliko igrač, ki smo jih razdelili naprej družinam, ki svojim otrokom težje kupijo igrače.
5.2.13 Donacija mobilnih telefonov
Podjetje A1 Slovenija, d.d. je 100 otrokom iz socialno ogroženih družin podarilo rabljene, a
popravljene in ohranjene mobilne telefone. Telefone je prejelo 15 naših društev po Sloveniji, ki
jih bodo naprej razdelili otrokom iz tretje triade. Otroci in mladostniki, ki živijo v socialni stiski,
so pogosto prikrajšani za materialne dobrine, kar jih lahko oddalji od sošolcev in vrstnikov. Z
mobilnimi telefoni bo njihova dnevna komunikacija lažja, hkrati pa se bodo lahko še bolj povezali
s svojimi prijatelji.
5.2.14 Akcija »Žoga kot otroško darilo za praznične dni«
Z akcijo »Žoga kot otroško darilo za praznične dni« sta se SportForum Slovenija – Društvo za
promocijo športa Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije, skupaj s številnimi športnimi
zvezami, podjetji, športnimi klubi in društvi ter posamezniki, odločila pomagati Božičku in
Dedku Mrazu pri obdarovanju otrok z žogami kot samostojnimi darili. Z novimi žogami,
zbranimi v dobrodelni akciji, smo obdarili prek 400 otrok iz socialno nespodbudnih okolij.
5.2.15 Sto daril za otroke iz socialno šibkejših okolij
Skupaj s TV Veseljak in Radiem Veseljak smo izpeljali dobrodelno akcijo zbiranja daril za otroke.
Ob pomoči znanih slovenskih glasbenikov in gledalcev so pripravili 100 daril in jih lepo
zapakirana predali ZPMS, ki jih je razdelila svojim društvom po Sloveniji.
5.2.16 Dobrodelni vikend na RTV
Med 8. in 10. decembrom 2017 se je v sklopu dobrodelnega vikenda na RTV Slovenija v okviru
oddaj Kdo bi vedel, Vikend paket, Slovenski pozdrav in kviza Vem! zbiralo sredstva za 10 družin.
V akcijo se je vključil z donacijo tudi Lidl. Zbrani izkupiček je izbranim družinam iz različnih
koncev Slovenije pomagal pri ureditvi bivalnih prostorov, poplačilu dolgov in drugih življenjskih
stroškov, ki starše in otroke trenutno spravljajo v socialno stisko. Vsaka družina je prejela
3.800,00€.
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5.2.17 Veseli december na Obali
Radio Capris je v decembru 2017 v sklopu dobrodelne akcije Hladilnik toplega srca na številnih
lokacijah zbiral hrano, igrače in higienske pripomočke. S pomočjo dobrodelnih poslušalcev ter
pokroviteljev se je zbralo kar 1,5 tone najrazličnejših izdelkov, ki smo jo razdelili približno 700
ljudem z družinskimi paketi in posebnimi sladkimi paketi za otroke.
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TEDEN OTROKA®
6.1 KRATEK OPIS PROGRAMA

Teden otroka® je projekt ZPMS, ki poteka vsako leto prvi teden v
mesecu oktobru. V Tednu otroka® so organizirani različni prostočasni
in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji.
Projekt temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1954 razglasila Generalna
skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni
fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.
Po priporočilih ZN se Svetovni dan otroka (zasledi se tudi termin »Mednarodni otroški dan«)
praznuje prvi ponedeljek oktobra.
Tudi v letu 2017 smo Teden otroka®, ki je potekal od 2. do 8. 10., povezali z aktualno temo
Otroških parlamentov® - Šolstvo in šolski sistem.
6.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2017
6.2.1 Smernice ob TEDNU OTROKA®
Smernice za aktivnosti in poslanico ob Tednu otroka® so izhajale iz izbrane teme Otroškega
parlamenta, ki je bila Šolstvo in šolski sistem. Mladi so povedali, da si želijo drugačnega,
inovativnejšega, ustvarjalnejšega učenja in razmišljanja. Potrebujejo več znanja za življenje in več
praktičnega, raziskovalnega dela. Omenjali so učenje za življenje, »šolo življenja«, itd. V tej luči je
bila napisana tudi tokratna poslanica.
6.2.2 Poslanica ob TEDNU OTROKA®
Poslanico z naslovom »Povabimo sonce v šolo« je napisal mladinski pisatelj in ambasador
humanitarnega programa Pomežik soncu®, Primož Suhodolčan. V poslanici je izpostavil, da je
znanje veselje (…postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov naj bo največje veselje), da je znanje
igra (… radovedno iskanje znanja je najlepša igra), da je znanje največji zaklad (… zaklad, ki ga ne
more nihče vzeti) in se vprašal: le kaj bom, ko bom velik? (… ko se boste napolnili z znanjem,
boste lahko postali karkoli si boste zaželeli).
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6.2.3 Prireditve v TEDNU OTROKA®
Tiskovna konferenca ob svetovnem dnevu otrok in rojstnem dnevu Tom telefona®
Predstavitev še vedno prisotne problematike nasilja in predstavitev novega projekta Zavestno
starševstvo
20. novembra, na dan, ko obeležujemo obletnico sprejetja Konvencije ZN o otrokovih pravicah
in Svetovni dan otrok, rojstni dan praznuje tudi Tom telefon®. Ob tej priložnosti smo v
četrtek,16. novembra 2017, z namenom poudarka problematike nasilja nad otroki organizirali
novinarsko konferenco, na kateri so svoja razmišljanja in oceno stanja predstavili predsednica
Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik, ministrica za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, družinska terapevtka Leonida Mrgole in strokovna
vodja nacionalne mreže Tom, Zdenka Švaljek.
Statistika Tom telefona® kaže, da je še vedno približno 10% svetovalnih klicev vsako leto
povezanih z eno od oblik nasilja, zato si pri ZPMS s svojimi programi in projekti aktivno
prizadevamo zmanjšati nasilje in nanj opozarjamo. Že več kot desetletje zagovarjamo ničelno
toleranco do fizičnega nasilja nad otroki, kar je bilo v lanskem letu s sprejemom Novele Zakona
o preprečevanju nasilja v družini končno tudi uzakonjeno.
V letošnjem letu smo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti pričeli s kampanjo o pozitivnem starševstvu, ki smo jo poimenovali »Zavestno
starševstvo«. V kampanji sodelujeta tudi družinska terapevta dr. Albert in Leonida Mrgole.
Predsednica ZPMS, Darja Groznik, je uvodoma poudarila, da prizadevanj Zveze prijateljev
mladine Slovenije za izboljšanje položaja otrok še ni konec, Ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je izrazila strinjanje s pomenom prizadevanj za
izboljšanje položaja otrok in pozdravila skupno kampanjo pozitivnega starševstva. Kampanjo
pozitivno starševstvo, ki smo jo v izogib enačenju s permisivno vzgojo poimenovali Zavestno
starševstvo, pa je podrobneje predstavila družinska svetovalka Leonida Mrgole, ki bo v okviru
kampanje skupaj z dr. Albertom Mrgoletom staršem po vsej Sloveniji predavala o nenasilnem
pristopu k vzgoji.
Zaključni dogodek projekta Človek, ne jezi se – združi se! , 3. 10. 2017
Zaključni dogodek projekta Človek ne jezi se – združi se! je potekal v prostorih Slovenskega
etnografskega muzeja (SEM) v Ljubljani. Dogodek je bil namenjen predstavitvi koledarja za leto
2018, ki vsebuje 12 iger različnih etničnih skupin, manjšin, beguncev in migrantov in lahko služi
kot didaktični pripomoček za informiranje otrok in mladih o drugih kulturah ter spodbujanje
strpnosti, je sledilo sproščeno spoznavanje in igranje iger.
Prisluhnili smo tudi ruski in ukrajinski recitaciji ter hrvaški in makedonskima pesmima.
Obiskovalci so se lahko preizkusili v nekaj različnih igrah drugih kultur, pa tudi v vsem dobro
poznani igri Človek ne jezi se. Ob koncu je za vzdušje poskrbel glasbeni trio 2B.
Razstava nagrajenih del natečaja Evropa v šoli 2016/2017 na 8. slovenskih razvojnih dnevih
V sklopu 8. slovenskih razvojnih dni smo, 4. oktobra 2017, na Fakulteti za družbene vede
predstavili najboljša dela natečaja Evropa v šoli 2016/2017. K sodelovanju nas je povabilo
Ministrstvo za zunanje zadeve. Za uvod v razstavo je nekaj besed o natečaju Evropa v šoli ter
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njegovem pomenu za otroke in mladostnike povedala podpredsednica Zveze prijateljev mladine
Slovenije in predsednica Nacionalnega odbora za natečaj Evropa v šoli, Majda Struc.
Slepomišnice
KUD Sodobnost International je v Tednu otroka® pripravilo dogodek z naslovom Slepomišnice:
za otroški nasmeh, ki je potekal 5. 10. 2017, v knjižnici Otona Župančiča.
Predstavili so antologijo pesmi o otrokovih pravicah Slepomišnice ter poskrbeli, da se je v
Štipendijski sklad Zveze prijateljev mladine Slovenije za srednješolce v socialni stiski steklo nekaj
dodatnih sredstev.
Zbrane je nagovorila varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer, ki je napisala spremno
besedo. Za glasbeni program so poskrbeli Lado Jakša, Oskar Ličen in Polona Kunaver Ličen.
Svojo poezijo za otroke in mladino so brali Bina Štampe Žmavc, Barbara Gregorič Gorenc,
Simona Kopinšek, Boris A. Novak, Milan Dekleva …
Dogodek je imel tudi dobrodelno noto: z nakupom majic z motivom iz Slepomišnic, ki sta jim
likovno podobo dala priznana umetnika iz Ajdovščine, Polona Kunaver Ličen in David Ličen,
so udeleženci prispevali v Štipendijski sklad Zveze prijateljev mladine Slovenije. Nekaj sredstev
pa je v Štipendijski sklad prinesla dražba. Poleg grafik, ki sta jih podarila Polona Kunaver Ličen
in David Ličen, je bilo mogoče licitirati tudi za izvod Slepomišnic, obogaten s podpisi slovenskih
pesnic in pesnikov. Štipendijski sklad ZPMS se je tako povečal za 430 eur.
ZPMS je na dogodku zastopala Manca Perko, članica Upravnega odbora in generalna sekretarka
Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.
6.2.4 Sodelovanje in povezovanje z drugimi
Na zaključnem dogodku projekta Človek, ne jezi se – združi se! sta sodelovali Srednja vzgojiteljska
šola in gimnazija Ljubljana ter Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, ki je poskrbela tudi za
video reportažo dogodka. K sodelovanju in postavitvi razstave nagrajenih likovnih del natečaja
Evropa v šoli nas je povabilo Ministrstvo za zunanje zadeve, Kulturno društvo Sodobnost
International pa je organiziralo dogodek z naslovom Slepomišnice, na katerem se je zbiralo
sredstva za štipendijski sklad pri ZPMS.
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7

PROJEKT ČLOVEK NE JEZI SE – ZDRUŽI SE!

Človek ne jezi se – združi se! je bil kratkotrajen projekt v letu 2017,
namenjen informiranju, ozaveščanju in promociji strpne, vključujoče
družbe. Sofinanciral ga je Urad Vlade Republike Slovenije za
komuniciranje. V okviru projekta smo popisali 30 iger pripadnikov
drugih etničnih skupin, manjšin, beguncev in migrantov. Izmed popisanih iger, smo jih izbrali 12
in jih zapisali v koledar za leto 2018. Ob vsaki igri so zapisana navodila za igranje v izvornem,
slovenskem in angleškem jeziku. Koledar služi kot didaktični pripomoček in kot dobra iztočnica
za pogovor o drugih kulturah.
7.1 Predstavitveni dogodek
V okviru počitniškega varstva v OŠ Vrhovci smo 3. 7. 2017 predstavili projekt Človek ne jezi se
– združi se! Na predstavitvenem dogodku smo predstavili aktivnosti projekta, ki se osredotočajo
na igre pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov. Dogodek je povezovala
vsestranska umetnica Rada Kikelj Drašler, ki je opisala cilje projekta in pojasnila razlog za zbiranje
ter obravnavo iger.
Otroke in ostale prisotne je ob začetku dogodka pozdravila generalna sekretarka ZPMS Breda
Krašna. V nadaljevanju sta za popestritev programa poskrbela Safija, učenka 4. razreda OŠ
Martina Krpana, ki je predstavila makedonsko izštevanko in Blaž Pečnik, ki je predstavil
zanimivo afriško igro »ayo« ter prisotne povabil k igranju.
7.2 Človek ne jezi se – združi se! v letoviščih
Igre, zbrane v okviru projekta smo posredovali pedagoškim vodjem, ki so igre z navodili za igranje
predstavili vzgojiteljem, ti pa so poskrbeli, da so se iger naučili tudi otroci v letoviščih. Igre, zbrane
v sklopu projekta, so se igrali otroci na letovanjih v DMZ -Dom Miloša Zidanška Pohorje, DPM
Koper, DPM Ljubljana Vič – Rudnik in ZLRO.
7.3 Človek ne jezi se – združi se! na 12. Otroškem bazarju
Projekt smo mimoidočim otrokom in mladim predstavili tudi na tridnevnem 12. Otroškem
bazarju na Gospodarskem razstavišču. Zadnji dan bazarja je otroke obiskal dober poznavalec
afriške igre »ayo«, Blaž Pečnik. Igra zahteva veliko koncentracije, razmišljanja in prinaša veliko
dobre volje.
7.4 Človek ne jezi se - združi se! na nagradnem taboru natečaja Evropa v šoli na
Pohorju
V soboto in nedeljo, 21.in 22. oktobra 2017, smo v domu Miloša Zidanška na Pohorju izvedli
tabor za nagrajence natečaja Evropa v šoli. Poleg spoznavanja Evropske unije, smo si vzeli čas
tudi za predstavitev projekta Človek ne jezi se - združi se! Po pregledu koledarja za leto 2018 in
kratke debate o igrah, ki smo jih popisali v sklopu projekta, smo razvili intenzivno diskusijo o
migrantih, beguncih, drugih etničnih skupinah in našem odnosu do njih. Pogovarjali smo se o
informiranju o drugih etničnih skupinah, beguncih in migrantih, o vlogi medijev ter o naši
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odgovornosti. Premišljevali smo o strahu in njegovih, navadno negativnih, posledicah ter o
nujnosti informiranja o aktualnem dogajanju. Debatirali smo o posledicah stereotipov in o
pomenu sprejemanja drugih kultur. Pogovor smo zaključili s premislekom o lastni odgovornosti
in o teži naših dejanj.
7.5 Zaključni dogodek
V torek, 3. oktobra 2017, se je v dvorani upravne stavbe Slovenski etnografski muzej (SEM) v
Ljubljani odvil zaključni dogodek projekta. V uradnem delu je obiskovalce pozdravila generalna
sekretarka ZPMS, Breda Krašna, ki je pojasnila pomen projekta in prizadevanj ZPMS za bolj
strpno družbo. Naslednji je zbrane nagovoril sekretar Urada Vlade Republike Slovenije za
komuniciranje, Matjaž Kek, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v projektu. Poudaril je pomen
delovanja nevladnih organizacij pri delu še posebej z mladimi pri informiranju in ozaveščanju
glede drugačnih ljudi, prišlekov in beguncev ter njihovih človekovih pravic ter premagovanju
predsodkov.
Slavnostni govornik zaključne prireditve pa je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,
ki je poudaril spoznanje, kako ambiciozno, solidarno in strpno generacijo otrok imamo.
Slavnostni nagovor je sklenil z željo, da poiščemo tisto, kar nam je skupno in kar nas povezuje,
saj je tega mnogo več kot tistega, kar nas razdvaja.
Med pozdravnimi nagovori posameznih govorcev so pod vodstvom mentorice Majde Ilc Hussein
nastopili otroci iz OŠ Martina Krpana, ki so predstavili rusko, ukrajinsko in hrvaško recitacijo ter
dve makedonski pesmi.
Predstavitvi koledarja za leto 2018, ki zajema 12 iger različnih etničnih skupin, manjšin, beguncev
in migrantov in lahko služi kot didaktični pripomoček za informiranje otrok in mladih o drugih
kulturah ter spodbujanje strpnosti, je sledilo sproščeno spoznavanje in igranje iger.
Otroci, mladostniki in njihovi spremljevalci so krožili med predstavitvami iger, za konec pa je za
vzdušje poskrbel glasbeni trio 2B, katerega glasba močno zaznamuje ljudsko izročilo Bele krajine,
zato je mestoma zaslediti prepoznavna triglasja in besedila v narečju.
Posebna zahvala velja vsem, ki so nam pomagali pri izpeljavi projekta, predvsem tistim, ki so si
vzeli čas in nam zaupali igre.
7.6 Predstavitveni video
Na zaključnem dogodku projekta so dijaki Srednje medijske in grafične šole Ljubljana posneli
predstavitveni video projekta. Video je dostopen na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=UNTnbZSInMk
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8

LETOVANJA

8.1 KRATEK OPIS PROGRAMA
Je tradicionalni program organiziranja različnih oblik za
kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov.
Deluje na načelih enakih možnosti za vse otroke in
prostovoljstva. Vsebina programa se nanaša na organizacijo letovanj za otroke in mladostnike,
organizacijo letovanj iz socialno manj spodbudnih okolij, letovanj otrok s posebnimi potrebami,
zdravstveno letovanje otrok s posebnimi potrebami iz socialno manj spodbudnih okolij, na
organizacijo izobraževanj organizatorjev in izvajalcev letovanj, na zbiranje in razdelitev sredstev za
letovanja in zimovanja in na vzpostavitev enotnih standardov za izvedbo letovanj v kapacitetah
članic ZPMS, ki so v lasti ali upravljanju izvajalcev letovanj.
-

Organizatorji letovanj so v letu 2017 peljali na letovanje 10.018 otrok, od tega 2.848 otrok
popolnoma brezplačno
ZPMS v letu 2017 prvič razdelila sredstva za zdravstveno letovanje otrok s posebnimi
potrebami iz socialno manj spodbudnih okolij
ZPMS je namenila za letovanje 162.649,00 € in s sredstvi omogočila letovanje 735
otrokom in 36 spremljevalcem
Uspešno izvedeni izobraževanji v Piranu in na Pohorju

8.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2017
8.2.1 Izobraževanje
V letu 2017 je Nacionalni odbor za prosti čas in letovanje organiziral dva seminarja za pedagoške
vodje na letovanjih. Prvi je bil 21. in 22. aprila 2017 v Domu pod obzidjem Piran v organizaciji
ZLRO. Udeležilo se ga je 76 udeležencev, ki so poslušali predavanje Aleksandra Zadela o
postavljanju meja, predavanje dr. Bojane Globačnik o otrocih s posebnimi potrebami. Drugi
seminar je bil 13. in 14. oktobra 2017 v Domu Miloša Zidanška na Pohorju v organizaciji ZPM
Maribor. Udeležilo se ga je 24 udeležencev, ki so poslušali predavanje Simone Levc o pravicah
in dolžnostih otrok ter mladostnikov, predavanje Nine Berložnik o otrocih avtistih in predavanje
Uroša Brezovška o Bralni znački na letovanjih. Na obeh izobraževanjih so si udeleženci ob koncu
še izmenjali izkušnje in dobre prakse na letovanjih.

8.2.2 Zbiranje in razdelitev sredstev
Nacionalni odbor za prosti čas in letovanje pri ZPMS (NOPČL) je 8. maja 2017 objavil interni
razpis za letovanje otrok iz sredstev ZPMS. Na interni razpis za sredstva Pomežik soncu 2017 se
je prijavilo 25 organizatorjev letovanj, na interni razpis za sredstva FIHO 17 organizatorjev
letovanj in na interni razpis za sredstva za zdravstveno letovanje otrok s posebnimi potrebami iz
socialno ogroženih družin pa 13 organizatorjev. ZPMS je kandidirala na razpis FIHO za sredstva
za organizacijo letovanj za otroke s posebnimi potrebami in za sredstva za organizacijo letovanj za
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otroke iz socialno ogroženih družin v letu 2017. Na razpisu FIHO smo pridobili za organizacijo
letovanj otrok s posebnimi potrebami 16.940,45 € in za organizacijo letovanj za otroke iz socialno
ogroženih družin 21.175,56 €. Glede na zbrana sredstva z akcijo Pomežik soncu® 2017 je bilo
za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin namenjeno 122.100,00 €, za letovanje 407 otrok,
za letovanje otrok s posebnimi potrebami pa je bilo namenjeno skupno 17.325,00 € oz. za
letovanje 51 otrok. Za zdravstveno letovanje otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih
družin je bilo razdeljenih 11.935,00 € za letovanje 35 otrok s posebnimi potrebami in 11.235,00
€ za 33 njihovih spremljevalcev. NOPČL je na svoji 5. seji, ki je bila 19. junija 2017, sprejel sklep
o razdelitvi sredstev za letovanje otrok Pomežik soncu® in FIHO za leto 2017 ter razdelitev
sredstev za zdravstveno letovanje otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin za
leto 2017.
Z organizatorji letovanj so bile sklenjene pogodbe, poročila o letovanju pa so oddajali na spletnem
obrazcu 1-ka, pojavljale so se težave pri razumevanju vprašanj in vnašanju podatkov o letovanjih.
Vsi otroci so letovali v kapacitetah društev in zvez prijateljev mladine. ZPMS in organizatorji
letovanj so v letu 2017 uspeli skupaj zbrati 2.602.475,46 € sredstev za letovanje otrok in
mladostnikov, kar je za 246.308,67 € več kot leta 2016.
Po zbranih podatkih so članice ZPMS letos na letovanje peljale 10.018 otrok. Od tega jih je odšlo
na popolnoma brezplačno letovanje 2.848 otrok, 4.507 otrok je letovalo delno brezplačno, starši
pa so v celoti plačali letovanje kar 2.663 otrokom.

Število otrok, ki so letovali v letih 20162017
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8.3 ZDRAVSTVENA LETOVANJA
Od 1.098.854,40 € sredstev, ki jih je letos ZZZS
namenil našim organizatorjem za zdravstvena letovanja,
bi ob polni porabi sredstev z nami letovalo 4.494 otrok
oz. bi izvedli 42.924 nočitev. Letos je bilo izkoriščenih
966.099,20 € in je letovalo 4.050 otrok oz. smo izvedli
37.725 nočitev. Izkoristek (porabljenih) sredstev v letu
2017 predstavlja 88 %, lani je bil 84 %. Kar nekaj organizatorjev je sredstva porabilo v celoti,
nekateri celo več sredstev, kot so jih prvotno dobili (Lenart 135 %, Novo mesto 121 %), najmanj
sredstev pa so izkoristili na Jesenicah (17 %) in Trebnjem (36 %). Spodnja tabela prikazuje
strukturo letošnjih zdravstvenih letovanj po številu dni. Med 10.018 otroki jih je 4.050 letovalo s
pomočjo sredstev ZZZS, od tega je 1127 otrok letovalo po 7 nočitev, kar predstavlja 28 %, 78
otrok po 9 nočitev, kar predstavlja 2 % in 2845 otrok po 10 nočitev, kar predstavlja 70 % vseh
otrok.

Zdravstveno letovanje otrok po dnevih 2017
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8.4 POMEŽIK SONCU®
8.4.1 Kratek opis programa
Sodoben čas je povzročil veliko ekonomsko in socialno razliko med otroki. Vse več jih je v času
počitnic ostajalo doma, prepuščenih sami sebi in ulici. V letu 1998 je za ZPMS to pomenilo
odgovornost in izziv za ukrepanje. S ciljem zmanjševanja socialne izključenosti in zagotavljanje
enakih možnosti otrokom za kvalitetno preživljanje počitnic smo se pri ZPMS odzvali s
humanitarno pobudo za zbiranje sredstev za financiranje letovanj otrokom iz socialno in
materialno ogroženih družin Pomežik soncu®. Osnovni namen humanitarnega programa
Pomežik soncu je omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, popolnoma
brezplačne, sproščujoče, varne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo šolske
svetovalne službe, centri za socialno delo ali posamezniki, pa tudi zdravnik-pediater. Otrokom
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omogočimo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa, ko se lahko sprostijo, si naberejo
novih moči za šolske obveznosti in doživijo nepozabne trenutke. Otroke in mlade vključimo v
letovanje skupaj z otroci, ki letujejo samoplačniško. Programi na letovanjih so zasnovani tako, da
delujejo preventivno in spodbujajo pozitivne vrednote pri otrocih in mladih.
8.4.2

Ključne aktivnosti v letu 2017

8.4.2.1 Zbiranje sredstev
ZPMS je z akcijo zbiranja sredstev začela 3. maja 2017, ko smo v časopis Delo, Slovenske novice,
Dnevnik in Nedeljski dnevnik vložili 237.500 vloženk z UPN obrazcem, s prošnjo za darovanje
smo se obrnili tudi na 34.847 pravnih oseb. S farmacevtsko družbo Lek smo se dogovorili za
vlaganje 6.000 obrazcev v njihovo interno glasilo Kolektiv, ki ga dobijo vsi zaposleni v Leku.
Humanitarna akcija je bila predstavljena na zadnji strani kataloga Počitnice 2017, ki ga izdajo
ljubljanske zveze in društva in sicer v 35.000 izvodih. Akcija zbiranja sredstev se je končala 19.
junija 2017, ko je Nacionalni odbor za prosti čas in letovanja razdelil zbrana sredstva in z
organizatorji sklenil pogodbe.
8.4.2.2 Interni razpis in razdelitev sredstev
ZPMS je 8. maja 2017 objavila Interni razpis za izbiro organizatorjev letovanj iz socialno
ogroženih družin. Na interni razpis za sredstva Pomežik soncu® 2017 se je prijavilo 25
organizatorjev letovanj. Po koncu zbiranja sredstev je ZPMS po sklepu Nacionalnega odbora za
prosti čas in letovanja odobrila razdelitev 122.100,00 € sredstev. V ta sredstva so vključena tudi
sredstva, ki jih je ZPMS se je prijavila na razpis FIHO za letovanje otrok iz socialno ogroženih
družin (podatki pri zbiranju sredstev pod programom Letovanja).
8.4.2.3 Promocija in oglaševanje humanitarne akcije
Za potrebe promocije humanitarne akcije Pomežik soncu® smo natisnili 2.000 plakatov, ki smo
jih poslali na vse OŠ, srednje šole, članicam ZPMS, CSD, zdravstvenim domovom in bolnicam.
Povezali smo se s podjetjem Media bus d.o.o., ki je poskrbelo, da je bilo dva meseca 6 avtobusov
Ljubljanskega potniškega prometa, ki so vozili po najbolj frekventnih progah, opremljenih na
zadnji strani s predstavitvijo akcije. Sodelovali smo tudi s podjetjem Europlakat, ki je vodilni
ponudnik zunanjega oglaševanja. Natisnili smo 400 plakatov za citylighte panoje, Europlakat pa
nam je omogočil brezplačni najem oglasnega prostora na top lokacijah v večjih mestih po
Sloveniji.

40

V mesecu maju smo se na vse tiskane in radijske medije v Sloveniji obrnili s prošnjo za brezplačno
oglaševanje humanitarne akcije Pomežik soncu®. Na našo prošnjo se je odzvalo 9 medijev.

8.4.2.4 Dobrodelni koncert »Otroci za otroke«
7. junija 2017 je v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma že drugič potekal dobrodelni koncert
»Otroci za otroke«. Otroški pevski zbor Osnovne šole Nove Jarše »Rock mulčki« je skupaj z
znanimi glasbenimi gosti (Gal Gjurin, Severa Gjurin, Tokac (Dan D), Tomi Meglič (Siddharta),
Borut Marolt, Ula Ložar, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Otroški pevski zbor RTV)
želel narediti nekaj dobrega za sovrstnike in hkrati obiskovalce popeljati v čudoviti svet glasbe.
Zbrana sredstva so bila namenjena podpori humanitarne akcije Pomežik soncu®, s katero želimo
v ZPMS omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačna letovanja.
Koncert je bil nato v soboto, 10. junija 2017, predvajan na prvem programu Televizije in Radia
Slovenije. V času predvajanja je bil vzpostavljen tudi klicni center, uporabo katerega nam je
omogočila NLB. V njem so se nam poleg zaposlenih NLB, ki so bili ta dan prostovoljci, pridružili
mnogi znani Slovenci. Z dobrodelnim koncertom smo za letovanja zbrali 55.103,00 €.
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NATEČAJ EVROPA V ŠOLI

Program Evropa v šoli, ki ga že 19. leto zapored izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije, ima
bogato tradicijo, razvejano mrežo šol po celi Sloveniji in bogato sporočilno vrednost, saj mlade,
državljane in državljanke opozarja na to, da smo del večje evropske družine.

9.1 KRATEK OPIS PROGRAMA
Zamisel o združeni Evropi, Evropi miru in blaginje, je nastala med drugim tudi zato, da ne bi
nikoli več prišlo do strahotnih dogodkov, ki smo jih bili priča v zgodovini. Le če si bomo
posamezniki, narodi in države prizadevali ohraniti mir, povečati blaginjo, krepiti medsebojno
solidarnost in sožitje ter razvijati demokratično ureditev s spoštovanjem človekovih pravic
vsakogar, bomo presegli stoletne konflikte in sprejeli izzive prihodnosti. Razvoj naše celine je
odvisen predvsem od nas, prebivalcev Evrope, zlasti od mladih.
Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi
se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in
solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do
dogajanj v ožjem in širšem okolju si želimo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti,
zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi
spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti, zlasti na jezikovnem,
likovnem, fotografskem in video področju.
Natečaj Evropa v šoli poteka na treh ravneh. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na šolski ravni,
kjer mentorji izberejo izdelke in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih ravneh. Te
izberejo najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna
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nacionalna ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake
starostne skupine. Dodatno se lahko podelijo tudi skupinske nagrade. Avtorji vseh del, ki prispejo
na nacionalno raven, so povabljeni na nacionalno zaključno prireditev.
Natečaj Evropa v šoli se zaključi z nacionalno prireditvijo, ki navadno poteka 9. maja, na dan
Evrope. Mladim ustvarjalcem natečaja podelimo nagrade in priznanja. K sodelovanju na
prireditvi povabimo znane slovenske glasbenike in ustvarjalce, ki popestrijo kulturni program.
Prireditev zadnja leta poteka v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani.
Temo natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli, ki vsebinsko
naravnanost in slogan navadno prilagodi temi evropskega leta.
9.2 POTEK IN PODATKI
Natečaj Evropa v šoli poteka na treh nivojih. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na ravni
posamezne šole, kjer mentorji izberejo izdelke in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih
ravneh. Te izberejo najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno
raven. Strokovna nacionalna ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega
področja vsake starostne skupine. Dodatno se lahko podelijo tudi skupinske nagrade. Avtorji
vseh del, ki prispejo na nacionalno raven, so povabljeni na nacionalno zaključno prireditev.
Na šolski ravni je v štirih kategorijah natečaja Evropa v šoli 2016/2017 sodelovalo, 91 šol, 5.449
učencev in 912 mentorjev. V okviru natečaja so učenci in dijaki ustvarili 5.300 del.

9.3 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2017
9.3.1 Nacionalna prireditev
Na natečaju Evropa v šoli 2016/2017 je sodelovalo 5.449 otrok iz 91 šol iz cele Slovenije. Na
zaključni prireditvi, 11. maja 2017, ki je Potekala v Festivalni dvorani Pionirskega doma v
Ljubljani, smo nagradili 45 mladih ustvarjalcev, katerih dela je izbrala Nacionalna ocenjevalna
komisija natečaja Evropa v šoli.
Zaključno prireditev je obiskalo okoli 600 otrok in njihovih mentorjev iz cele Slovenije. Ob
vstopu v dvorano je mlade obiskovalce čakalo »drevo želja«, na katerega so lahko nalepili svoje
želje za prihodnost, ki so jih napisali na zelene lističe. Drevo je simbol projekta Vizija Slovenija
2050, kjer ideje, ki spreminjajo svet na bolje, predstavljajo sadeže in ko ti sadeži odpadejo,
postanejo semena za novo drevo. To so poimenovali semena sprememb. Drevo je spodbudilo
razmišljanje mladih o prihodnosti in jim popestrilo prihod v dvorano.
Mlade ustvarjalce so najprej pozdravili predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja
Groznik, državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve, veleposlanica, Darja Bavdaž Kuret
in predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Kamal Izidor Shaker. Za prijetno in sproščeno
povezovanje programa je skrbela mlada voditeljica Pika Kovač, nagrade pa je osnovnošolcem in
srednješolcem, poleg govornikov, podelila tudi predsednica Nacionalnega odbora za Evropo v
šoli, Majda Struc.
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Z glasbo je prireditev mladim obiskovalcem začinil raper Nipke, za umetniški konec prireditve
pa so si mladi in njihovi mentorji lahko ogledali razstavo nagrajenih slik, risb in fotografij.
9.3.2 Tabor za nagrajence natečaja Evropa v šoli®
V soboto in nedeljo, 21. in 22. 10, smo organizirali tabor za nagrajence natečaja Evropa v šoli, ki
je potekal v domu Miloša Zidanška na Pohorju.
Po uvodnem pozdravu in spoznavnem krogu so sledile delavnice pod vodstvom Tanje Povšič iz
MZPM Ljubljana. Ustvarjalne delavnice, ki so spodbujale premislek, so potekale na temo
strpnosti in sprejemanja ter na temo Evropske unije. Po kosilu smo razmišljali, o pozitivnih in
negativnih plateh Evropske unije ter o nas i vlogi znotraj nje. Ustvarili smo izdelke, ki ponazarjajo
Evropo kot jo vidimo v letu 2050, in razmišljali o prihodnosti Evropske unije. Sledil je pohod na
vrh Mariborskega Pohorja, nato pa smo se razveselili večerje.
Nadaljevali smo s predstavitvijo projekta Človek, ne jezi se - združi se!, ki smo ga pri ZPMS izvajali
ob sofinanciranju Urada Vlade RS za komuniciranje. Po predstavitvi projekta in ogledu koledarja
za leto 2018 smo razvili debato o beguncih, migrantih in našem odnosu do njih, pogovarjali smo
se o tem, kako so predstavljeni v medijih in kako jih sprejemamo sami, razmišljali smo o
posledicah stereotipov in diskriminacije in o pomenu sprejemanja drugih kultur. Vneti debati je
sledil sproščen in zabaven kviz, ki je bil ravno tako vezan na temo Evropske unije.
Nedeljo smo pričeli z jutranjo telovadbo. Nadaljevali smo z obiskom podpredsednice ZPMS in
predsednice Nacionalnega odbora za natečaj Evropa v šoli - Majde Struc, ki je predstavila natečaj
Evropa v šoli in mladostnike povprašala o tem, kako natečaj vidijo oni, kaj jim je pri natečaju všeč
in kaj bi sami spremenili ali dodali. Po debati se nam je pridružil Dragan Barbutovski, katerega
delo je z e vrsto let vezano na Evropsko unijo. Mladostnikom je predstavil svoje delo predstavnika
odnosov z javnostmi in pojasnil, kako priti do dela v EU ter kakšne so značilnosti. Mladi so
povedali, kako oni vidijo Evropsko unijo, kaj se jim zdi pozitivno in kaj jih moti. Po razmisleku
je sledilo kosilo, nato smo se polni vtisov odpravili domov.
9.3.3 Financiranje
Natečaj Evropa v šoli omogoča Zveza prijateljev mladine Slovenije. Ocenjeni stroški na letni ravni
znašajo 21.550 €.
V zadnjih letih se srečujemo s pomanjkanjem finančnih virov, zato iščemo dodatne možnosti pri
podpori programa. V letu 2017 je Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje financiral
najem dvorane za zaključno prireditev natečaja. Povezali smo se tudi s slovenskimi poslanci v
Evropskem parlamentu, ki so natečaj podprli z nekaj nagradami za najboljša dela in s
promocijskim materialom (zvezki, kemičnimi svinčniki, beležkami …) za vse obiskovalce. V
sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo nekaj osnovnošolskim
nagrajencem omogočili brezplačno letovanje v enem od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti. Knjižne nagrade pa nam je zagotovilo naše društvo Bralna značka. Za malico pa sta
poskrbeli podjetji Sodexo in Tuš, ki sta donirali sendviče in vode za obiskovalce zaključne
prireditve.
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10 PROJEKT »FINANCE ZA MLADE«
10.1

VSEBINSKO POROČILO

Septembra 2016 je ZPMS, ob finančni podpori Zavarovalnice Triglav, saj je naša vloga na razpisu
Zavarovalnice Triglav d.d. bila pozitivno ocenjena (ID:11064), začela izvajati projekt »Finance za
mlade«, čigav namen je bil finančno opismenjevanje mladih: kdaj smo finančno samostojni, kako
izgledajo Finance za 5, kako varčujem in kakšna varčevanja obstajajo, kdaj se odločim za kredit
in temu podobno.
Znati upravljati z denarjem ni tako lahko, kot se zdi. Zanimivo, da o tem ne učijo v šolah, pa
čeprav to vsi potrebujejo. Kaj se zgodi, ko dobijo mladostniki prvo štipendijo? In kaj, ko dobijo
prvo plačo? In zakaj se, ne glede na izobrazbo, tako velikokrat zalomi?
Finančna pismenost je osnova! Finančno pismeni posamezniki poznajo in razumejo temeljna
finančna področja, med katera spadajo tudi osebne oziroma družinske finance. V svetu financ so
modri gospodarji, saj sprejemajo pravilne odločitve glede denarja, zaščite, varčevanj, naložb,
nepremičnin, davkov in podobno.
In prav zaradi tega smo z mladimi odkrivali in ozaveščali finančne koncepte, mehanizme
kreditnih kartic, časovno vrednost denarja, naložbe, varčevanje, kredite….
Teme, ki smo jih znotraj delavnice obravnavali, so bile:
•
•
•
•
•
•

Kako do denarja in zakaj (mi) je denar pomemben?
Kako porabim svoj denar?
Načini varčevanja, investiranja in obrestne mere?
Kdaj kredit ja in kdaj ne?
Kdaj smo finančno samostojni?
Nasveti za Finance za 5.

Mladi so se na delavnice zelo dobro odzivali, bili radovedni in zelo aktivni. Smo pa res, skozi
delavnice ugotovili, da je znanje vezano na finance, pri mladih zelo okrnjeno. Je nekaj s čem se
ne ukvarjajo preveč, ko imajo denar, ga potrošijo, ko pa ne, pa se »bodo že znašli«. Upamo, da
smo z izvedenimi delavnicami in posredovanimi informacijami, pripomogli k ozaveščanju
pomena obvladovanja financ, saj se marsikateri odrasel v finančni krizi znajde, prav zaradi ne
vedenja kako finance uporabljati na način, ki krepi in stabilizira njegovo prihodnost.
Izvedli smo 11 delavnic v 11 mestih v Sloveniji:
•
•
•
•
•
•
•

10. 10. 2016
26. 10. 2016
17. 11. 2016
5. 12. 2016
8. 12. 2016
11. 1. 2017
15. 2. 2017

v Krškem, prisostvovalo je 17 mladostnikov;
v Celju, prisostvovalo je 15 mladostnikov;
v Mariboru, prisostvovalo je 23 mladostnikov;
v Trbovljah, prisostvovalo je 25 mladostnikov;
v Ravnah na Koroškem, prisostvovalo je 24 mladostnikov;
v Murski Soboti, prisostvovalo je 19 mladostnikov;
v Kopru, prisostvovalo je 27 mladostnikov;
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•
•
•
•

15.
10.
17.
6.

3. 2017
5. 2017
5. 2017
6. 2017

v Novi Gorici, prisostvovalo je 88 mladostnikov;
v Postojni, prisostvovalo je 12 mladostnikov;
v Kranju, prisostvovalo je 21 mladostnikov;
v Ljubljani, prisostvovalo je 39 mladostnikov.
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11 NACIONALNA MREŽA TOM® (TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE)
-

Odgovorili smo na 39344 klicev/e-vprašanj/klepetov
Prenovljena priročnik za svetovalce in delovni zvezek za
osnovno izobraževanje svetovalcev
Svetovalna skupina v Ajdovščini ponovno deluje

11.1

KRATEK OPIS PROGRAMA

TOM deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije od leta 1990, ko je bil ustanovljen na pobudo
Komisije za otrokove pravice. Leta 1995 se je vzpostavila Nacionalna mreža TOM, ko so se
različne svetovalne skupine po Sloveniji povezale z enotno brezplačno telefonsko številko 080
1234. Telefon je dosegljiv vsak dan med 12. in 20. uro na brezplačni telefonski številki 116 111.
Nova številka je bila uvedena v letu 2012, razlog za spremembo pa je narekovala direktiva
Evropske komisije, ki je uvedla poenotenje telefonskih številk za vse humanitarne projekte na
območju Evropske unije in eden od njih je storitev »116 111 - telefon za otroke v stiski«.
Telefonska številka je brezplačna in klicalcem omogoča anonimnost. TOM je edini splošni
telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji.
V okviru Nacionalne mreže TOM aktivno deluje 9 svetovalnih skupin ( Ajdovščina, Idrija, Krško,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Tolmin in Velenje), saj je v januarju 2017
ponovno vzpostavljena svetovalna skupina v Ajdovščini pričela s svetovanjem.
Mladi so ena od najbolj intenzivnih skupin uporabnikov spleta, zato smo leta 2007 postavili ETOM (www.e-tom.si), kjer mladi lahko dobijo informacije o temah, ki jih najpogosteje izpostavijo,
imajo pa tudi možnost postaviti vprašanje preko spletnega obrazca. Z namenom nudenja čim
hitrejših odgovorov, smo februarja 2013 odprli tudi spletno klepetalnico, ki deluje na
http://www.e-tom.si/klepetalnica.
Naša posebnost je, da TOM ni izključno krizni telefon, zato lahko izvajamo tako preventivo kot
kurativo v socialnem varstvu. Pomembna razlika je tudi enostavna dostopnost in anonimnost, saj
otrokom in mladostnikom ni potrebno prestopiti praga institucij in se fizično izpostaviti, vendar
lahko kljub temu svojo trenutno težavo uspešno rešijo. Doktrina TOM-a temelji na razvojni
psihologiji. Z zaupnim in anonimnim svetovanjem, usmerjanjem in informiranjem po telefonu
spodbuja mlade, da konstruktivno rešujejo probleme, konflikte, dileme. Sporočilo TOM-a se
glasi: mladim želimo prisluhniti in jim pokazati, kako lahko sami uspešno rešujejo probleme.
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11.2

KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2017

11.2.1 Svetovanje
Skozi vse leto smo zagotavljali osnovne tehnične pogoje dela za telefonsko in e-svetovanje v
sodelovanju s Telekomom Slovenije, ki omogoča za vse klicalce brezplačne telefonske pogovore.
NACIONALNA MREŽA TOM - URNIK
ponedeljek

12. - 16.
MARIBOR 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
LJUBLJANA 1

torek

MARIBOR 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
LJUBLJANA 1

sreda

TOLMIN
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2

četrtek

petek

sobota

nedelja

MARIBOR 1
LJUBLJANA 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1
LJUBLJANA 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1

16. - 18.
VELENJE
KRŠKO
MARIBOR 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
LJUBLJANA 1
SL. KONJICE
IDRIJA
MARIBOR 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
LJUBLJANA 1
M. SOBOTA
LJUBLJANA 1
MARIBOR 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
M. SOBOTA
LJUBLJANA 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1
AJDOVŠČINA
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1
LJUBLJANA 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1

18. - 20.
VELENJE
KRŠKO
MARIBOR 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
LJUBLJANA 1
SL. KONJICE
M. SOBOTA
MARIBOR 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
LJUBLJANA 1
M. SOBOTA
LJUBLJANA 1
MARIBOR 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
M. SOBOTA
LJUBLJANA 1
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1
M. SOBOTA
MARIBOR 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1
LJUBLJANA 2
LJUBLJANA 2
MARIBOR 1
LJUBLJANA 1

TOM telefon deluje vsak dan od 12. do 20. ure, vprašanje preko e-pošte lahko mladi zastavijo
kadarkoli preko obrazca na spletni strani www-e-tom.si, klepetalnica (chat) pa je deloval
povprečno dve do štiri ure tedensko. E-svetovanje se izvaja samo v ljubljanski svetovalni skupini.
V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017 smo prejeli 38004 telefonskih klicev, 416 e-vprašanj in 924
klepetov, od tega 6808 svetovalnih pogovorov, ki so predmet analize.
Obiski spletne strani www.e-tom.si: 28151 enkratnih obiskovalcev in 79150 ogledov strani.
11.2.2 Prostovoljsko delo
V programu je bilo v letu 2017 aktivnih 137 svetovalcev – prostovoljcev, ki so skupno opravili
6013 ur prostovoljskega dela.
Ajdovščina
- 4 prostovoljke,
112 prostovoljskih ur,
Idrija
- 5 prostovoljcev,
160 prostovoljskih ur,
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Krško
- 14 prostovoljcev,
420 prostovoljskih ur,
Ljubljana
- 37 prostovoljcev,
1395 prostovoljskih ur,
Maribor
- 24 prostovoljcev,
2079 prostovoljskih ur,
Murska Sobota
- 16 prostovoljk,
601 prostovoljskih ur,
Slovenske Konjice
- 13 prostovoljk,
360 prostovoljskih ur,
Tolmin
- 6 prostovoljk,
250 prostovoljskih ur in
Velenje
- 18 prostovoljcev,
636 prostovoljskih ur.
Kot posebnost velja omeniti, da so v Mariboru in Ljubljani svetovalno delo opravljajo tudi delavci
zaposleni preko javnih del, ki v zgornjo tabelo seveda niso všteti.
11.2.3 Izobraževanje svetovalcev
Svetovalci/prostovoljci morajo biti za svoje delo strokovno usposobljeni, kar pomeni, da se
morajo pred pričetkom dela udeležiti osnovnega izobraževanja. Temu sledi še usposabljanje, ki
poteka v prisotnosti že izkušenega svetovalca in kjer se svetovalec seznani z dejanskim delom.
Osnovno izobraževanje za svetovalce na TOM telefonu smo organizirali v Ljubljani (2 skupini,
april-maj in november-december) in v Mariboru.
Svetovalci so bili v vseh svetovalnih skupinah skupaj deležni 49 supervizijskih srečanj, hkrati pa
se dodatno izpopolnjujejo v obliki predavanj in obiskov različnih institucij, kamor najpogosteje
napotimo naše klicalce.
Dodatna izobraževanja TOM Ljubljana:
- 7. november 2017: Izobraževanje mreže Prava zveza
Dodatna izobraževanja TOM Maribor:
- 24. 3. 2017, Soočanje s problemom spolnih zlorab (Katja Bašič),
- 9. 5. 2017, Zakaj je permisivna vzgoja napačna (dr. Vesna Vuk Godina)
- 12. 5. 2017, Obravnava otroka s strani policije - oz. uradno je bil neki drugi naslov
(Simona Lilek)
- 19. 10. 2017, Posvet Mladi in kriminal
- 30. 11. 2017, Dotakni se ne virtualno (Nina Babič)
- 6. 12. 2017, Kako razumeti uporabo drog med mladimi (Anja Mihevc), Infopeka
- 18. 12. 2017 Žalovanje (Nina Babič)
Dodatna izobraževanja za svetovalce vseh svetovalnih skupin smo organizirali:
o 2. - 4. 6. 2017 v Savudriji (38 udeležencev). Vsebina izobraževanja je bila osredotočena
predvsem na odzive na preizkuševalne klice ter primere, povezane z internetom. Sledilo
je delo v skupinah, kjer so si svetovalci izmenjali izkušnje in podelili primere dobrih praks.
Zadnji dan izobraževanja je bila opravljena skupinska evalvacija, podeljena pa so bila tudi
priznanja za 10- in 20-letno prostovoljno delo. Svetovalci so si enotni, da je taka oblika
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izobraževanj zelo dobrodošla in koristna in se že veselijo, da se naslednje leto zopet
zberejo.
o 9. 12. 2017 v Velenju (56 udeležencev). V strokovnem delu srečanja je predsednik TOM
telefona® dr. Albert Mrgole spregovoril o veščinah empatičnega odzivanja za težje
primere, podelili pa smo pet priznanj za 10-letno in eno priznanje za 20-letno delo na
TOM telefonu.
Za potrebe izvajanja osnovnega izobraževanja smo v letu 2017 prenovili in ponovno izdali
Priročnik za svetovalce ter delovni zvezek. Sredstva smo pridobili na razpisu FIHO.

11.2.4 Projekt CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET SLOVENIJA
S prijavo na razpis za obdobje julij 2016 – december 2018 smo bili s konzorcijskimi partnerji
uspešni in tako smo nadaljevali s projektom, ki ga sofinancirata Evropska komisija- agencija INEA
in MJU.
Projekt Center za varnejši internet Slovenija združuje tri komponente: SAFE-SI - osveščanje o
varni rabi interneta in novih tehnologij; TOM telefon - telefonsko linijo za pomoč mladim in
njihovim staršem, ki se znajdejo v težavah, povezanih z uporabo interneta; SPLETNO OKO točko za anonimno prijavo nelegalnih spletnih vsebin, kamor sodijo spolne zlorabe otrok (otroška
pornografija) in sovražni govor.
Kot partnerji Centra za varnejši internet Slovenija, smo sodelovali v Svetu partnerjev projekta (t.i.
Management Committee):
-

13. aprila (online konferenca),
22. maja, in
12. decembra 2017.

49

V okviru projekta je obvezna tudi udeležba na izobraževanjih, ki jih organizira INSAFE evropsko omrežje, zadolženo za koordinacijo aktivnosti s področja osveščanja javnosti glede
varne rabe interneta in mobilnih naprav. V omrežje so vključene posamezne nacionalne točke
osveščanja, vključno s slovensko. Posamezne točke osveščanja v okviru Insafe omrežja
medsebojno sodelujejo, izmenjujejo znanja in izkušnje, prav tako pa tudi načrtujejo skupne
aktivnosti. V omrežje je trenutno vključenih 30 evropskih držav.
Udeležili smo se dveh INSAFE seminarjev in sicer:
- Zagrebu , 17.-18. 5 2017, Mateja Strašek in Špela Bavdaž
- Berlin, 25.-26. 10. 2017, Mateja Strašek
- ter sodelovali v Online meetingih 1. 2., 8. 2. in 30. 3. 2017.
Izobraževanja za E-tom in klepetalnico smo organizirali aprila/maja in decembra, v sklopu
osnovnega izobraževanja, kjer so se novim svetovalcem lahko pridružili tudi že aktivni svetovalci.
Klepetalnica TOM telefona deluje vedno bolj okrepljeno, pri svetovalcih opažamo veliko
zanimanja za tovrstno svetovanje. Odprta je od ponedeljka do petka, po vsaj dve uri na dan.

11.2.5 Delovanje nacionalne mreže, seje, razpisi
Sejo sveta NM TOM Nacionalne mreže TOM smo izvedli 4. aprila in 10. novembra 2017.
V letu 2017 smo se prijavili na razpise MOL javna dela 2018, ZRSZ Javna dela 2018 in FIHO
(vsi enoletni).
V letu 2017 je bil TOM telefon sofinanciran s strani:
-

Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (Nacionalna mreža
TOM) 2015-2019
Evropske komisije kot konzorcijski partner (Center za varnejši internet Slovenije) 20162018
Zavoda RS za zaposlovanje (Javna dela)
FIHO
Telekom Slovenije.

V skladu s podpisanimi pogodbami, smo bili financerjem dolžni poročati o opravljenih
aktivnostih:
-

mesečno v obliki zahtevkov – MDDSZ, ZRSZ
januarja, aprila, julija in oktobra – Assessment – statistika klicev varna raba interneta –
INEA
polletna in končna poročila – MDDSZ, FIHO, INEA, MJU in ZRSZ
skupaj 34 zahtevkov in poročil v letu 2017.
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11.3

PROMOCIJA

16. maj 2017: Veseli dan prostovoljstva
Veseli dan prostovoljstva je potekal med 13. in 17. uro na Prešernovem trgu v Ljubljani. Na
stojnici Zveze prijateljev mladine Slovenije se je predstavljal tudi TOM telefon. Obiskovalcem
smo predstavljali naše delo, delili letake, lahko pa so tudi izpolnili prijavnico za prostovoljce.

17. maj 2017: Mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski
Sta.si (https://www.sta.si/2387694)
Otroci v stiski lahko v mnogih državah pokličejo na številko 116 111
»Danes je mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski. Po svetu jih je 181 v 139
državah, povezani pa so v mednarodno zvezo telefonov CHI ( Child Helpline International).
Enotna evropska brezplačna številka je 116 111. V Sloveniji ima to številko Tom telefon, ki deluje

pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).«
28. maj 2017: #Sem za nenasilje
Organizacije, vključene v projekt Prava zveza (Društvo SOS telefon, TOM telefon®, Društvo
informacijski center Legebitra, Javni zavod Mladi zmaji, Iz principa in Društvo Kljuc – center za
boj proti trgovini z ljudmi) smo na Plati v Zalogu organizirale športni poligon na temo »Sem za
nenasilje«. Mladi so preko športnih aktivnostih na posameznih otočkih pridobili informacije o
različnih oblikah nasilja, o trgovini z ljudmi, pasteh nasilja in informacije o ukrepanju ob nasilju.
Na otočku TOM telefona smo ozaveščali o spolnem nasilju in promovirali TOM telefon.

23. junij 2017: #Sem za nenasilje
TOM telefon® je med 11. in 16. uro na Prešernovem trgu na stojnici informiral mimoidoče o
svoji dejavnosti in širil ideje o možnosti izbire nenasilja. V sklopu projekta Prava zveza, v katerega
je vključen TOM telefon®, delujejo tudi Društvo SOS telefon, Društvo informacijski center
Legebitra, Javni zavod Mladi zmaji, Iz principa in Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z
ljudmi, ki so se prav tako predstavili na stojnicah. Namen stojnic je bila promocija nenasilja. Pod
skupnim geslom #sem za nenasilje so prisotne organizacije privabljale ljudi, informirale o svojih
programih in o Pravi zvezi s poudarkom na nenasilju.

30. avgust 2017: Tiskovna konferenca v Tacnu
Katere so najpogostejše oblike nasilja med vrstniki, kje se pojavljajo, kako ukrepati in kako
pomagati otrokom in mladostnikom, so na tiskovni konferenci pojasnili dr. Simon Slokan iz
Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, dr. Mojca
Štraus iz Urada za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mag.
Lea Javornik Novak iz Direktorata za družino na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Zdenka Švaljek s Tom Telefona iz Zveze prijateljev mladine Slovenije ter Denis
Porčič – Chorchyp, glasbenik in mojster borilnih veščin. Vsi so se strinjali, da smo lahko v boju
proti medvrstniškemu nasilju uspešni le, če napore prvenstveno usmerimo v preventivo, torej v
preprečevanje neprimernih ravnanj.
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September 2017: Pošiljanje plakatov in letakov
Plakate in letake TOM telefona® smo v prvih dneh septembra poslali na vse osnovne in srednje
šole, zdravstvene domove, knjižnice, centre za socialno delo ter ostale organizacije in institucije,
ki se ukvarjajo z mladimi.

8. – 10. september 2017: Otroški bazar
Na 12. Otroškem bazarju, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču, smo na stojnici ZPMS
promovirali TOM telefon®.

13. september 2017: Festival nevladnih organizacij LUPA
Festival nevladnih organizacij LUPA je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja,
osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacij ter njihovih dosežkih. Na
stojnici ZPMS na Prešernovem trgu v središču Ljubljane smo mimoidoče ozaveščali o TOM
telefonu®.

15. september 2017: Oddaja Dober dan
Tema oddaje Dober dan je bila tesnoba. V oddaji so bile prisotne strokovne sodelavke ZPMS.
Izpostavile so, da se s tesnobo srečujejo tudi otroci, saj beležijo več primerov otrok in
mladostnikov, ki so tovrstne težave zaupali TOM telefonu - telefonu za otroke in mladostnike, ki
deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Posebej so opozorile na temo, o kateri se zelo malo
govori, to so stiske otrok ob ločitvi staršev. Otroci pogosto doživljajo občutke krivde, sramu,
soočajo se z mučnostjo postopka, od njih se pričakuje odločitev, pri katerem od staršev bi želeli
živeti…

7. november 2017: Izobraževanje mreže Prava zveza
V okviru projekta je bilo izvedeno skupno izobraževanje mreže, ki se je nanašalo na ranljivost
naših uporabnikov in uporabnic ter nas, ki delamo z ljudmi. Izobraževanje je potekalo dne v
prostorih Mladih zmajev v Zalogu (Zaloška 220, Ljubljana). Poleg TOM telefona so sodelovali
še Društvo SOS telefon, Legebitra, Mladi Zmaji Bežigrad Mladinc in Društvo Ključ - center za
boj proti trgovini z ljudmi.

16. november 2017: Tiskovna konferenca ob rojstnem dnevu TOM telefona®
TOM® telefon 20. novembra praznuje rojstni dan. Letošnjega smo obeležili s tiskovno
konferenco. Poudarek konference je bila problematika nasilja nad otroki. Strokovna vodja
nacionalne mreže TOM Zdenka Švaljek je izpostavila: »Na TOM telefonu® beležimo kontakte
v zvezi z nasiljem v različnih kategorijah (družina, šola, vrstniki, internet …). Približno 10%

svetovalnih klicev je bilo v preteklih letih v povezavi z eno od oblik nasilja. V letu 2016 smo jih
zabeležili 12,59% , v letu 2017 pa že 13,92%. Delež klicev v zvezi z medvrstniškim nasiljem na
žalost vsako leto narašča.« Na tiskovni konferenci smo predstavili tudi podatke o klicih za leto
2017.
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11.4

SODELOVANJE Z DRUGIMI

17. 5. 2017 smo TOM telefon predstavili na stojnici v okviru Veselega dneva prostovoljstva, ki ga
organizira Slovenska filantropija.
13. septembra je v Ljubljani potekal 16. vseslovenski festival nevladnih organizacij LUPA, kjer
smo predstavili nove promocijske materiale TOM telefona.
Septembra 2017 smo promocijske materiale (plakate in letake) distribuirali na osnovne in srednje
šole, CSD-je, knjižnice, zdravstvene domove, mladinske centre in ostala mesta, kjer se zadržujejo
mladi.
Predsednik NM TOM Albert Mrgole se je na povabilo udeležil dveh mednarodnih strokovnih
srečanj otroških telefonov in sicer:
- 27. 6. 2017 v Zagrebu na slovesnosti ob obletnici delovanja Hrabrega telefona. Izraz
podpore, mednarodno druženje, izmenjava izkušenj, načrtovanje skupnega izobraževanja
v prihodnosti, ogled prostorov in pogojev za delo so glavni poudarki srečanja.
- 16. – 18. 10. 2017 v Bruslju na Seventh Regional Consultation (Child Helpline
International). Teme, ki so jih predstavniki telefonov predstavili na srečanju so bile zelo
raznolike, od načinov financiranja, ozaveščanju o vlogi telefonov v družbi, načinih
izobraževanja svetovalcev, konceptih in načinih kategoriziranja in zbiranja podatkov, online zaščiti otrok, različnih oblikah nasilja, odzivih in nudenju pomoči, do globalnega
partnerstva.
PressClipping – poročilo medijskih objav
Iz poročila medijskih objav je razvidno, da je bilo v letu 2017 156 objav v zvezi s TOM
telefonom®. Te objave zajemajo že zgoraj omenjene članke, promocijo samega telefona in
številke, tiskovne konference itd.
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11.5

GRAFIČNI PRIKAZ
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TOM telefon® 2017 - klicalci po spolu v %
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Ogledi strani

2.382

2.437

2.053

12 ODNOSI Z JAVNOSTMI
-

Velik obisk spletne strani ZPMS
Poslanih 26 sporočil za javnost in odzivov na aktualne dogodke ter dve poslanici
Do konca leta 2017 dosegli 2.650 všečkov na Facebook strani ZPMS
Sledite nam lahko na Twitterju
Od meseca decembra dalje objavljamo tudi na Instagramu

12.1
SPLETNA STRAN ZPMS
V letu 2017 se je obisk spletne strani še povečal. Na strani smo redno objavljali aktualne dogodke,
novice, vabila, in sporočila za javnost. Pod zavihek Programi in projekti smo dodali projekt
Človek, ne jezi se – združi se!, ki smo ga izvajali v letu 2017.
Spletna stran nudi tako aktualne informacije, kot tudi pregled dogodkov, ki smo jih priredili ali
obiskali v preteklosti. Obiskovalci lahko na spletni strani ZPMS preberejo, kaj trenutno
počnemo, katere aktivnosti in dogodke smo priredili v preteklosti, na voljo pa so tudi aktualne
informacije o naših programih in projektih. Vsi, ki bi želeli naše delovanje podpreti, pa lahko to
naredijo s pomočjo na spletni strani objavljenih podatkov in obrazcev.

12.2
FACEBOOK STRAN
O naših aktivnostih in novostih smo redno obveščali tudi prek Facebook strani Zveze prijateljev
mladine Slovenije. Največ odziva smo dosegli z objavami od dobrodelnem koncertu Otroci za
otroke, z informacijo o pričetku akcije Poštar Pavli polni šolske torbe, s predprazničnimi
objavami želja otrok in z novico, da smo glede na rezultate raziskave Trusted brand, ki jo je
izvedel Inštitut za raziskovanje medijev Mediana, najbolj zaupanja vredna humanitarna
organizacija.
V letu 2017 pa smo se povezali tudi z nekaj znanimi obrazi, ki so postali naši ambasadorji
humanitarnega programa Pomežik soncu®. Igralka Urška Vučak Markež in komik Tin
Vodopivec sta v kratkem videu gledalce povabila k nakupu naravnih gobastih krp humanitarne
znamke Pomežik soncu®, od nakupa katerih 0,15 € namenjenih letovanju otrok s posebnimi
potrebami v okviru humanitarnega programa Pomežik soncu®. K podpori programa Pomežik
soncu® pa sta povabila tudi radijski voditelj Sašo Hribar in mladinski pisatelj Primož
Suhodolčan. Med objavami, ki so na Fb strani ZPMS dosegle največ odziva, so tudi njihovi video
posnetki.
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12.3
NOVIČKE ZPMS
Mesečne ZPMS novičke pošiljamo vsak konec meseca, razen julija in avgusta, ko izide za oba
meseca ena številka. Pošiljamo jih preko spletnega orodja za učinkovito pošiljanje elektronske
pošte Dostavljalec.si. Mesečno jih pošljemo na več kot 600 elektronskih naslovov, v katere so
vključeni: zveze in društva prijateljev mladine, člani Upravnega odbora ZPMS, člani Nadzornega
odbora ZPMS, člani Častnega razsodišča ZPMS ter tisti,
ki se na novičke prijavijo preko naše spletne strani.
Statistike branosti kažejo, da si jih mesečno ogleda v
povprečju le 28 % prejemnikov, kar je v primerjavi z
letom 2016 za 2 % manj. ZPMS novičke izdajamo od
januarja 2013 in upali smo oz. si za v prihodnje želimo,
da jih bomo v večji meri približali bralcem. Mesečno jih
oddajamo tudi na spletni portal Narodne in
univerzitetne knjižnice (NUK) »svarog«, ki zagotavlja
varno arhiviranje oddanega gradiva (pridobili smo ISSN
številko: 2385-9482) in brezplačen dostop
.
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12.4
OBJAVE V MEDIJIH
V spodnji tabeli je razvidno, v katerih mesecih lahko najdemo največ medijskih objav. Številke
sovpadajo z izvedbo najbolj prepoznavnih programov ZPMS. V mesecu maju smo organizirali
zaključni prireditev vseslovenskega natečaja Evropa v šoli, v mesecu juniju smo izvedli dobrodelni
koncert Otroci za otroke, ki je bil namenjen zbiranju sredstev za humanitarni program Pomežik
soncu®, oktober pa je potekal v znamenju programa Teden otroka®, v sklopu katerega se je
odvijalo več aktivnosti.
Število objav po mesecih
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13 SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA DOGODKIH
13.1
MEDNARODNO SODELOVANJE
V letu 2017 smo se udeležili naslednjih mednarodnih dogodkov:
Dogodek

Termin

Izobraževanje za uporabo spletne
platforme OPIN.ME

20. – 22.3.2017 Bonn

Petra Zega

4. - 7. 4.2017

Uroš Brezovšek,
Kaja Petrovič,
Ciril Cerovšek

Generalna skupščina Eurochilda
Mednarodna konferenca
Participativne šole za boljšo
demokracijo
INSAFE training meeting
Važnost dječjih linija u sustavu zaštite
djece u Europi
Srečanje partnerjev mreže Eurochild
in mednarodna konferenca
Child Helpline International Regional meeting
INSAFE training meeting
Prvo srečanje članov Eurochildovega
Sveta otrok in dogodek ob Svetovnem
dnevu otrok
Zaključni dogodek projekta
OPIN.ME in konferenca Eparticipacija mladih
13.2
Termin
10.1.2017
10.1.2017
19.1.2017
21.1.2017
25.1.2017
31.1.2017
6.2.2017
9.2.2017

Kraj

Bruselj

18. - 23.4.2017 Faro, Portugalska
17.5.2017
Zagreb

Udeleženec

Petra Zega
Mateja Strašek

27.6.2017

Zagreb, Poliklinika Albert Mrgole
Petra Zega, Neja
10.- 13.10.2017 Beograd
Marković
16.10.2017
25.10.2017

Bruselj
Berlin

Albert Mrgole
Mateja Strašek

19. -23.11.2017 Bruselj

Petra Zega,
Kaja Petrovič

6.12.2017

Petra Zega

Berlin

UDELEŽBA NA DRUGIH DOGODKIH
Dogodek
Kraj
Sestanek Konzorcija vsebinskih mrež
Posvet o Zakonu o nevladnih
organizacijah
Dobrodelna dražba "Ikonica sreče"
Dobrodelna komedija "Staro za novo"
IRSSV - Zunanja evalvacija TOM
telefona za leto 2016
Sestanek s Poslansko skupino Nsi na
temo Družinskega zakonika
Medobčinski otroški parlament
Delavnica Konzorcija vsebinskih mrež
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Ljubljana, Slovenska
filantropija
Ljubljana, CNVOS
Ljubljana, Hiša nakupov Ikona
Ljubljana, SiTi Teater
Ljubljana, IRSSV
Ljubljana, Državni zbor
Ljutomer, Občina Ljutomer
Ljubljana, Okoljski center

28.2.2017

Posvet o Družinskem zakoniku in ostali
zakonodaji s področja otrokovih pravic
Posvet humanitarnih organizacij z
ministrico za družino
Mestni otroški parlament Ljubljana
Zaključni dogodek Niveine akcije
Podarite nam modro srce
Donacija računalnikov podjetja Si.mobil
Sestanke s poslansko skupino SMC na
temo Družinskega zakonika

7.3.2017

36. seja Odbora za delo, družino, soc.
zadeve in invalide

Ljubljana, Državni zbor

Sestanek Konzorcija vsebinskih mrež

Ljubljana, Inštitut za politike
prostora

13.2.2017
16.2.2017
16.2.2017
21.2.2017
22.2.2017

7.3.2017

Ljubljana, Vlada RS
Ljubljana, MDDSZ
Ljubljana, Mestna hiša
Ljubljana, Austria trend Hotel
Ljubljana, ZPMS
Ljubljana, Državni zbor

21.3.2017

Regijski otroški parlament za Ljubljano in
okolico
OŠ Venclja Perka Domžale
Sestanek s poslansko skupino DeSUS na
temo Družinskega zakonika
Ljubljana, Državni zbor
Ljubljana, Gospodarsko
Konferenca o problemu revščine v
Sloveniji
razstavišče

23.3.2017

Predstavitev programov ZPMS na OP v
OŠ Rogatec

OŠ Rogatec

28.3.2017
29.3.2017
3.4.2017

Otrokove pravice v naših programih predstavitev
Regijski otroški parlament za Obalo
Medobčinski otroški parlament Sežana

Knjižnica Razkrižje
Koper, Škocjanski zatok
Občina Sežana

3.4.2017

Donacija rač. monitorjev podjetja Servier
pharma d.o.o.
Ljubljana, ZPMS

6.4.2017
11.4.2017

Regijska prireditev Evropa v šoli v Metliki OŠ Metlika
Sestanek Konzorcija vsebinskih mrež
Ljubljana, Platforma SLOGA

19.4.2017

Srečanje TOM telefon, Samarijan in
SOS telefon

Ljubljana, ZPMS

20.4.2017

Regijska prireditev Evropa v šoli v
Senovem

Kulturni dom Senovo

21.4.2017

Obisk svetovalke iz Bruslja Marion
Bywater (za program Evropa v šoli)

Ljubljana, ZPMS

21.4.2017
12.5.2017
12.5.2017

Predstavitev TOM telefona študentkam
Pedagoške fakultete
Srečanje izvajalcev projektov UKOM
Prireditev DPM PO-PI ob tednu mladih

Ljubljana, ZPMS
Ljubljana, Platforma SLOGA
Kulturni dom Postojna

16.5.2017
22.5.2017

Predstavitev na Veselem dnevu
prostovoljstva
Sestanek Centra za varnejši internet

Ljubljana, Prešernov trg
Ljubljana, FDV

10.3.2017
14.3.2017

66

23.5.2017
24.5.2017
28.5.2017
5.6.2017
12.6.2017

12.6.2017
14.6.2017
14.6.2017
16.6.2017

Sestanek v zvezi s prehodom otrok čez
državno mejo
Podelitev priznanja Trusted brand
Športno-informativni dogodek - športne
aktivnosti za nenasilje (Sem za nenasilje)
Gostovanje v oddaji Med štirimi stenami
Gostovanje v oddaji Studio City
Srečanje s predstavniki slovenskih
nevladnih organizacij, ki delujejo na
področju človekovih pravic

Ljubljana, MNZ
Ljubljana, Klub Cankarjevega
doma
Ljubljana, Zalog
Ljubljana, Radio Slovenija
Ljubljana, RTV

Ljubljana, MZZ
Ljubljana, Inštitut za politike
prostora
Ljubljana, MIZŠ
Ljubljana, MZZ

26.6.2017

Sestanek Konzorcija vsebinskih mrež
Sestanek v zvezi s financiranjem EVŠ
Sestanek v zvezi s financiranjem EVŠ
Prevzem donacije Tuša na Tuševem teku
barv
Ljubljana, Kardeljeva ploščad
Sodelovanje na info točki Prave zveze Sem za nenasilje
Ljubljana, Prešernov trg
Gostovanje na radiu Slovenija predstavitev letovanj in počitniških aktiv. Ljubljana, Radio Slovenija

28.6.2017

Gostovanje v oddaji Dobro jutro predstavitev letovanj in počitniških aktiv.

18.7.2017

Sprejem ob zaključku obravnave Zakona
o celostni zgodnji obravnavi predšolskih
otrok s posebnimi potrebami
Ljubljana, Državni zbor

19.7.2017

Obisk azilnega doma z namenom popisa
iger za projekt Človek ne jezi se - združi
se!
Logatec, Azilni dom

21.7.2017

Sestanek pri ministrici za zdravje - sprem.
zakonodaje in vpliv na sredstva za
letovanje
Ljubljana, MZ

10.8.2017

Sestanek s predstavniki ZPM Maribor
glede zdravstvenih letovanj

23.6.2017
23.6.2017

22.8.2017

Obisk v letovišču v Savudriji in
predstavitev projekta Človek ne jezi se združi se!
Predstavitev ZPMS na stojnici na
Festivalu stand up komedije PANČ

29.8.2017

Tiskovna konferenca - medvrstniško
nasilje

14.8.2017

8. 10.9.2017
15.9.2017

Ljubljana, RTV

Poreč, VIRC

Savudrija
Ljubljana, ljubljanski grad

Ljubljana, Tacen
Ljubljana, Gospodarsko
Predstavitev na 12. Otroškem bazarju
razstavišče
Gostovanje v oddaji Dobro jutro na RTV Ljubljana, RTV
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20.9.2017

Tiskovna konferenca ob 10-letnici
delovanja Spletnega očesa

Ljubljana, FDV

20.9.2017

Posvet - E-zlorabe otrok: včeraj, danes,
jutri.

Ljubljana, FDV

27.9.2017

Predstavitev Pomežika soncu in prodaje
gobastih krp

Celje, Pošta Slovenije

4.10.2017

Predstavitev Pomežika soncu in prodaje
gobastih krp za Štajersko
8. slovenski razvojni dnevi - razstava
nagrajenih del natečaja Evropa v šoli

4.10.2017

Predstavitev Pomežika soncu in prodaje
gobastih krp

28.9.2017

Slepomišnice /predstavitev antologije
pesmi o otrokovih pravicah/
Delavnica za zainteresirane prijavitelje 16.10.2017 razpis MZZ
5.10.2017

6. kongres slovenskih humanitarnih
17.10.2017 organizacij (NFHOS)
27.10.2017 10. obletnica Hiše zavetja Palčica
8.11.2017 Upravni odbor NFHOS
Predstavitev ZPMS v okviru novih
15.11.2017 zaposlitvenih možnosti
Simbolična predaja obutve v akciji
16.11.2017 "Podari svoj par"

Maribor, Pošta Slovenije
Ljubljana, FDV
Ljubljana, Pošta Slovenije
Ljubljana, Knjižnica Otona
Župančiča
Ljubljana
Ljubljana, Evropska hiša v
Ljubljani
Grosuplje, Hiša zavetja Palčica
Ljubljana, NFHOS
Ljubljana, Filozofska fakulteta
Žiri, Alpina

Predstavitev humanitarnih akcij ZPMS na
Ig, Izobraževalni center za
zasedanju odsekov Planinske zveze
18.11.2017 Slovenije
zaščito in reševanje
Gostovanje v oddaji na radiu in televiziji
21.11.2017 Veseljak
23.11.2017 Prevzem donacije Lidl

Ljubljan
Komenda

Predstavitev Pomežika soncu in prodaja
24.11.2017 gobastih krp invalidskim organizacijam
Dobrna, hotel Vita
Udeležba na izobraževanju o škodljivosti
28.11.2017 uživanja alkohola
Zreče
30.11.2017 Konzorcij vsebinskih mrež
Ljubljana, MJU
Srečanje s predstavniki socialnega varstva
30.11.2017 iz Srbije
Ljubljana, ZPMS
1.12.2017 Donacija igrač podjetja Leitner Leitner
Ljubljana, ZPMS
5.12.2017 11. slovenski kongres prostovoljstva
Ljubljana, Narodna galerija
5.12.2017

Podelitev priznanja najzaslužnejšim
prostovoljcem

Ljubljana, Državni svet

5.12.2017

Gostovanje v oddaji Dobro jutro
(dobrodelni vikend)

Ljubljana, RTV
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7.12.2017

Sprejem ob dnevu človekovih pravic

Gostovanje v oddaji Vikend paket
10.12.2017 (dobrodelni vikend)
Tiskovna konferenca ob pričetku
12.12.2017 dobrodelne akcije Snežne kepe sreče

Brdo pri Kranju, Kongresni
center
Ljubljana, RTV
Ljubljana, Čokoladni atelje
Dobnik

Predstavitev projekta Človek ne jezi sezdruži se! podiplomskim študentkam
13.12.2017 predšolske vzgoje

Ljubljana, Pedagoška fakulteta

Tiskovna konferenca - predstavitev
novosti A1 in predaja donacije 100
15.12.2017 telefonov ZPMS

Ljubljana, BTC

Sprejem pri predsedniku države za
18.12.2017 predstavnike nevladnih organizacij

Ljubljana, predsedniška palača

Sestanek z Zagovornikom načela
18.12.2017 enakosti
18.12.2017 Donacija žog
19.12.2017 Gostovanje v oddaji Po Sloveniji

Ljubljana
Ljubljana, ZPMS
Ljubljana, RTV

Konferenca Varno in spodbudno učno
20.12.2017 okolje

Brdo pri Kranju, Kongresni
center

Koncert v spomin prof. dr. Pavleta
21.12.2017 Kornhauserja

Ljubljana, Domus Medica

Slavnostna seja Državnega zbora RS
22.12.2017 (sodelovanje mladih parlamentarcev)

Ljubljana, Državni zbor
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III.
1

ZAKLJUČEK

PREDSTAVITEV SKUPNIH SLUŽB ZPMS

Na ZPMS je bilo na dan 31. 12. 2017 zaposlenih 12,5 oseb. Od tega je 6,5 oseb zaposlenih za
nedoločen časa in šest oseb za določen čas. Od tega sta dve osebi na porodniškem dopustu, dve
pa sta zaposleni za določen čas preko javnih del za področje TOM telefona. Generalna sekretarka
je zaposlena za določen čas do poteka mandata.
Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe je bila: 2 zaposleni V stopnja, 1 zaposlena VI/2 ter 9,5
zaposlenih VII.
2 IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH
V okviru delovnih obveznosti so se zaposlene udeleževale izobraževanj, kjer so nadgrajevale svoja
znanja in kompetence. Udeležile so se naslednjih izobraževanj:
Udeleženka

Naslov izobraževanja

Termin

Petra Zega

Mentorstvo pri praksi
bolonjskega študija

14.2.2017 Ljubljana, Fakulteta za upravo

Špela Bavdaž

Seminar za mentorje in
mentorice študentom in
študentkam na praksi

Ljubljana, Socialni inkubator;
16.3.2017 Študentski kampus

Neja Marković

Izobraževanje na temo
komuniciranja (PR)

20.9.2017 Ljubljana, Platforma Sloga

Špela Bavdaž

Dan spletnega anketiranja

21.9.2017 Ljubljana, FDV

Iris Furlan
Iris Furlan
Iris Furlan,
Zdenka Švaljek
Zdenka Švaljek

Odpravimo konflikte na
delovnem mestu
Stres in izgorelost,
organizacija časa

Kraj

27.9.2017 Rače, Občina Rače
Ljubljana, Socialna zbornica
28.9.2017 Slovenije

Nova novela o varstvu
osebnih podatkov
Mladi in kriminal
Informativni sestanek za
Javna dela 2018

12.10.2017 Ljubljana, CNVOS
19.10.2017 Maribor, Narodni dom
Ljubljana, Zavod RS za
27.10.2017 zaposlovanje

Špela Bavdaž

Izobraževanje Prave zveze

7.11.2017

Vse zaposlene

Izobraževanje EXCEL vrtilne tabele

19.12.2017 Ljubljana, ZPMS

Špela Bavdaž
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Ljubljana, Četrtni mladinski center
Zalog

3 OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE
Študentje Fakultete za upravo morajo v okviru študijskih obveznosti opraviti tudi delovno prakso
v eni od organizacij in pripraviti problemsko nalogo. V letu 2017 smo tako na opravljanje obvezne
študijske prakse sprejeli tri študentke 3. letnika Fakultete za upravo v Ljubljani, visokošolski
strokovni študijski programa Uprava 1. stopnja.
Študentke smo gostili v obsegu 160 ur (april – maj). Spoznale so organiziranost ZPMS, programe
in projekte ter bile dobrodošla pomoč pri izvedbi večjih dogodkov, ki smo jih imeli v
spomladanskem času.
Problemske naloge, ki so jih pripravile študentke na praksi, so bile naslednje:
- Emina Kljajić: Organiziranje javnega dogodka v neprofitni organizaciji ZPMS na primeru
projekta Mladi raziskovalci zgodovine (mentorica Petra Zega)
- Nina Živic: Organizacija dogodka – Dobrodelni koncert »Otroci za otroke« (mentorica Petra
Zega)
- Tina Šabec: Analiza financiranja organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije (mentorica:
Breda Krašna).
4 BLAGOVNE ZNAMKE ZPMS
ZPMS ima že od leta 1998 zaščitene naslednje blagovne znamke v obliki besednih zvez: TOM
telefon®, Teden otroka®, Otroški parlamenti®, Pomežik soncu® in Bralna značka®. Konec
leta 2015 smo na Urad RS za intelektualno lastnino vložili prijave za zaščito grafizmov (logotipov)
navedenih programov in grafizma Zveze prijateljev mladine Slovenije. Odločbe o registraciji
grafizmov smo prejeli v juniju 2016.
Besedne zveze in grafizmi so označeni s simbolom ®; ZPMS je vsem članicam ZPMS
posredovala pisno dovoljenje za uporabo zgoraj naštetih zaščitenih blagovnih znamk za potrebe
prijav na javne razpise in potrebe promocijskih materialov, če so le-ti povezani s programi ZPMS.
Ob uporabi besedne zveze ali grafizma zaščitenih blagovnih znamk mora biti na vidnem mestu
napisano: Logotip/besedna zveza Pomežik soncu® (ali TOM telefon®, Teden otroka®, Otroški
parlamenti® in Bralna značka®) ali logotip ZPMS je registrirana blagovna znamka Zveze
prijateljev mladine Slovenije.
Primer grafizma in obveznega izpisa:

Pomežik soncu® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije
V septembru 2017 smo začeli postopke za obnovo blagovne znamke za besedno zvezo Otroški
parlamenti in besedno zvezo Bralna značka. Z odločbo Urada RS za intelektualno lastnino sta
bili blagovni znamki obnovljeni za obdobje naslednjih desetih let. V novembru 2017 smo začeli
postopke za zaščito blagovne znamke in grafizma Kapljica Soče – podpora znanju.
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5 ZAKLJUČEK
V Program dela ZPMS za leto 2017 so bile zapisane naloge, za katere smo vedeli, da jih lahko
ob pričakovanih pogojih tudi uresničimo. Zavedamo se, da konkretne razmere zahtevajo vedno
znova dodatne aktivnosti, ki jih v začetku leta 2017 ni bilo mogoče predvideti. Zato smo naše
delo v letu 2017 nenehno dopolnjevali s konkretnimi aktivnostmi v povezavi s cilji posameznih
programskih in drugih delovnih področij.
V letu 2017 smo se prijavili na dva večja mednarodna razpisa, vendar nismo bili uspešni.
Govorimo o razpisih: Interreg Slovenija – Hrvaška (pripravljeni smo bili sodelovati kot partner,
vodilni partner pa se ni odločil za ponovno prijavo), »Differences don't make a difference« (prijava
na razpis Evropske komisije skupaj s Savezom društava Naša djeca Hrvatske, prijava je bila
zavrnjena).
Uspeli pa smo pridobiti sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
za projekt Zavestno starševstvo, sredstva mladinske evropske informacijske in svetovalne agencije
za projekt OPIN.ME, sredstva Urada vlade za komuniciranje za projekt Človek ne jezi se – združi
se in sredstva Zavarovalnice Triglav za projekt Finance za mlade (projekti so podrobneje opisani
v zgornjem besedilu).
ZPMS je leta 2003 ustanovila Ustanovo »Fundacija ZPMS za otroke in družino v Sloveniji«.
Ustanova je v letu 2016 dobila novo upravo in sprejela Pravila Ustanove »Fundacija ZPMS za
otroke in družino v Sloveniji«. Vsa potrebna poročila za leto 2017 so bila oddana do konca
februarja 2018.
Skupščina ZPMS se je v letu 2016 odločila za nakup novih poslovnih prostorov na Dimičevi 9.
V nove poslovne prostore smo se vselili konec marca 2017.
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2017 pri izvedbi zastavljenih ciljev uspešni. Programi in projekti
dobro delujejo in jih vsakoletno skušamo nadgrajevati.
V letu 2017 smo pridobili 1180 novih obrazcev za odstop dohodnine. Finančni rezultat te akcije
bo viden šele v letu 2018. S svojo dejavnostjo in poslovanjem pa se bomo trudili še naprej
ohranjati zaupanje naših uporabnikov, financerjev, donatorjev in javnosti.

Poročilo so pripravile:
Generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna in strokovne sodelavke Petra Zega, Iris Furlan, Neja
Marković, Pika Potočnik, Zdenka Švaljek, Špela Bavdaž in Darja Lovšin.

Darja Groznik
Predsednica ZPMS
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