
LETNO POROČILO DELOVANJA DRUŠTVA PARADA PONOSA
ZA LETO 2019

Na rednem občnem zboru Društva Parada ponosa, ki se je odvil 17. 11. 2018, je občni zbor
potrdil smernice delovanja društva za leto 2019 in 2020, ki jih je dodatno razdelal in potrdil
upravni odbor na svoji prvi seji 4. 12. 2018. Na sprejetih smernicah je bil osnovan program
dela društva, ki je bil izveden v letu 2019 in je predstavljen v tem poročilu.

Letno poročilo je tako sestavljeno iz:
- seznama največjih dosežkov v letu 2019,
- seznama izvedenih aktivnosti v letu 2019,
- preliminarnega finančnega poročila za leto 2019.

Seznam največjih dosežkov v letu 2019:

Festival Parada ponosa 2019:
- Program festivala je dostopen na www.ljubljanapride.org/2019.
- Tema festivala se je pod naslovom Presežimo kulturo sovraštva še posebej

osredotočala na preseganje sovražnega govora, preseganje seksizma, preseganje
kulture sovraštva ter antirasizem.

- Doslej številčno največja Parada ponosa, ki se je je po naši oceni neposredno udeležilo
več kot 3000 oseb; v to štejemo tako same udeleženke_ce povorke (prb. 1800 oseb) kot
gledalke_ce in udeleženke_ce programa na Novem trgu in festivalskih aktivnosti.

- Okrepitev izvedbe z odrom in drugim ozvočevalcem; z večjo prostovoljsko ekipo
programa Evropske solidarnostne enote (15 oseb); z okrepitvijo delovanja na področju
odnosov z javnostmi (2 osebi).

Transformacija sovražnega govora:
- Uspešno zaključen 2-letni mednarodni projekt Outside In – Transformacija sovražnega

govora.
- Izid priročnika v angleškem jeziku; izid slovenskega prevoda načrtovan v začetku leta

2020.
- Izvajanje zadnje faze mednarodnega projekta Transformacija sovražnega govora v

mladinskem delu, ki se zaključuje decembra 2019 z izidom dveh priročnikov v
angleškem jeziku; izid slovenskih prevodov načrtovan v letu 2020.

- Nadaljevanje partnerskega sodelovanja z učitelji_cami in šolami v okviru tretjega
mednarodnega projekta SAFER – Schools Act For Equal Rights.

- Vključitev usposabljanja v Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

- Posodobitev in nadgradnja delavnic in usposabljanj vključno s posodobitvijo kataloga
aktivnosti za šole in mladinske centre.

- Začetek koalicije proti sovražnemu govoru; dodatne aktivnosti načrtovane po februarju
2020.
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- Začetek novega projekta DekontRaminacija sovražnega govora ter potrjen 2-letni
mednarodni projekt z istega področja, ki se začne s 1. decembrom 2019.

- Lansiranje spletnega zemljevida za poročanje o sovražnem govoru v grafitih
www.dekontraminacija.org.

Naslavljanje vrstniškega nasilja:
- Uspešno zaključen projekt Preseganje kulture poniževanja.
- Dopolnitev razstave Kultura poniževanja z drugo razstavo Preseganje kulture

poniževanja.
- Začetek vzpostavljanja sodelovanja z določenimi šolami za izvajanje delavnic.
- Priprava za lansiranje nove spletne strani, ki bo s platforme Wix preseljena na

WordPress.
- Uspešna izvedba prvega večdnevnega rezidenčnega treninga za LGBTIQ+ mlade na

temo pripovedovalstva.
LGBTIQ+ prostovoljstvo:

- Vzpostavitev novega in bolj celostnega pristopa za delo s prostovoljkami_ci.
- Priprava Pravilnika o prostovoljstvu in dodelava mentorske sheme.
- Posodobitev procesov podpore in dela s prostovoljkami_ci; posodobitev prostovoljskih

dogovorov tako za dolgoročne in kratkoročne mednarodne prostovoljke_ce kot za
lokalne prostovoljke_ce.

- Zasnova delavnice o LGBTIQ+ prostovoljstvu.
- Izvedba dveh vprašalnikov: prvega za prostovoljke_ce in drugega za koordinatorke_je in

mentorice_je prostovoljstva v organizacijah.
- Zasnova in izvedba dveh treningov: prvega za mentorice_je in drugega za

koordinatorke_je prostovoljstva.
- Načrt nadaljevanja aktivnosti v letu 2020.

Razširitev delovanja na področje brezdomstva LGBTIQ+ mladih:
- Prepoznavnost na mednarodni ravni: FEANTSA in ILGA-Europe.
- Izvedba predstavitve, webinarja in delavnice za mednarodno publiko.
- Zasnova projektne ideje in prijava projekta za leto 2020.

Razširitev delovanja na področje interspolnosti:
- Sodelovanje v INTERkoaliciji.
- Soorganizacija dvodnevnega obiska šestih aktivistk_ov s področja interspolnosti iz

organizacije OII ter vzpostavitev kontakta s političnimi odločevalčkami_ci.
Nadgradnja bazena trenerk_jev društva:

- Poglobitev trenerskih veščin članic_ov obstoječega bazena.
- Konsolidacija bazena in načina delovanja.
- Priprava Kodeksa bazena trenerk_jev.
- V pripravi kompetenčni okvir in procesni dokument.

Okrepitev vključujočnosti organizacije:
- Nakup klančine za dostop do prostorov za osebe, ki uporabljajo voziček.
- Uporaba vtičnika WP Accessibility, ki omogoča večjo dostopnost spletne strani društva.
- Ekipa zaposlenih je izvedla prvo skupinsko refleksijo vključujočnosti organizacije.

Večja prepoznavnost znotraj mladinskega sektorja v Sloveniji:
- Partnerstva in povezovanje z drugimi organizacijami znotraj mladinskega sektorja v

Sloveniji in mednarodnem prostoru.
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- Sodelovanje s predstavitvami in vsebinskimi vložki pri projektih in aktivnostih drugih
organizacij ter krovnih struktur in institucij v mladinskem sektorju.

Društvo Parada ponosa je registrirana nevladna organizacija po novem Zakonu o
nevladnih organizacijah.
Društvo je postalo upravičeno do namenitve deleža dohodnine.
Razširitev ekipe društva z eno zaposlitvijo za polni delovni čas, z dodatno zaposlitvijo preko
javnih del, z zaposlitvijo sistemske administratorke za 20 ur na mesec in zaposlitvijo vodje
projektov za polovični delovni čas.

Seznam izvedenih aktivnosti v letu 2019:

Januar 2019:
- Priprava finančne konstrukcije Festivala Parada ponosa 2019 s poudarkom na

tematikah, relevantnih za mlade.
- Priprava na prijavo solidarnostnega projekta na razpis programa Evropska

solidarnostna enota (ESE).
- Prijava projekta Dekontraminacija sovražnega govora na razpis European Youth

Foundation.
- Priprava na izvedbo delavnic transformacije sovražnega govora za mladinske

delavke_ce v mladinskih centrih po Sloveniji v okviru projekta strateškega partnerstva
Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu.

- Ureditev logistike in administracije za gostiteljstvo dveh prostovoljk_cev programa ESE,
ki sta začeli_a 12-mesečno prostovoljsko službo 1. 2. 2019.

- Začetek urejanja logistike in administracije za gostiteljstvo 15 prostovoljk_cev
programa ESE, ki so začele_i 1-mesečno prostovoljsko službo 1. 6. 2019.

- Načrt in logistične priprave na izvedbo aktivnosti projekta Kultura poniževanja po
mladinskih centrih in srednjih šolah v letu 2019.

- Oddaja končnih poročil za projekte, izvedene v letu 2018, ter priprave za končno
finančno poročilo društva za leto 2018.

- Načrtovanje programa Festivala Parade ponosa 2019.
- Načrtovanje trenerskih srečanj za poglobitev trenerskih kompetenc, načrtovanje

delovanja bazena trenerk_jev v letu 2019 in evalvacija procesa  (7. 1.).
- Priprava dokumentacije in dovoljenj za Festival Parada ponosa 2019.
- Priprava poročil za ohranitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem

sektorju.
- Priprava dokumentacije za spremembo naslova sedeža društva in temeljnega akta v

skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah.
- Oddaja vloge za spremembo naslova sedeža društva in temeljnega akta v skladu z novo

zakonodajo na Upravno enoto Ljubljana.
- Izvedba  delavnic Kultura poniževanja v Domžalah (3. 1.) v sklopu mednarodnega

dneva prostovoljstva.
- Izvedba dvodnevnega usposabljanja v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja

(12. 1. in 26. 1.).
- Izvedba dveh dogodkov Parada povezuje (22. 1. in 29. 1.).
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- Izvedba delavnice na temo nenasilne komunikacije za bazen trenerk_jev društva s
strani zunanjega strokovnjaka Jake Kovača (4. 1.).

- Načrtovanje strateških dokumentov za razvoj notranje prostovoljske sheme društva.
- Začetek načrtovanja modula delavnic o LGBTIQ+ prostovoljstvu.

Februar 2019:
- Začetek izvajanja javnih del: program kultura (Neja Berlič).
- Udeležba na mednarodnem projektnem srečanju na Škotskem v okviru projekta

strateškega partnerstva Outside In – Transformacija sovražnega govora; Maja Drobne in
Simona Muršec prisotni preko spleta zaradi bolezni.

- Oddaja prijave za solidarnostni projekt v sklopu programa ESE.
- Strateško načrtovanje dokumentov, ki določajo notranje delovanje društva.
- Načrtovanje in izdelava kataloga delavnic, ki jih ponuja društvo.
- Dogovarjanje s partnersko organizacijo Škuc glede organizacije fundraiserjev, ki so se

izvedli v juniju 2019.
- Priprava in izvedba prvega Lezbičnega bara v letu 2019 (9. 2.).
- Prihod dveh prostovoljk_cev programa ESE iz Grčije (Avraam Vrohidis) in Portugalske

(Marta Torres) na prostovoljsko službo ter izvedba t. i. onboardinga oz. usposabljanja ob
prihodu z namenom njune vključitve v organizacijo in izvedbo vseh relevantnih aktivnosti
društva.

- Potrjen preliminarni program Festivala Parada ponosa 2019.
- Izvedba dveh delavnic z mednarodnim gostom z naslovom Intersex & Proud v sodelovanju

s Zavodom TransAkcija: delavnice osveščanja za širšo skupnost (12. 2. ) in delavnice in
strateškega posveta za aktivistke_e na področju interspolnosti (13. 2.).

- Drugo srečanje in strateški posvet organizacij, ki delujejo na področju interspolnosti (25.
2.).

- Otvoritev razstave o premagovanju vrstniškega nasilja v okviru projekta Kultura
poniževanja v mladinskem centru ULCA (7. 2.) z uvodno predstavitvijo in pesniškim
nastopom mlade LGBTIQ+ osebe.

- Udeležba Tadeje Pirih na mednarodnem projektnem srečanju v Estoniji v okviru projekta
strateškega partnerstva SAFER.

- Začetek načrtovanja modula delavnic ABC o LGBT za mlade LGBTIQ+ osebe, zaveznice_ke,
mladinske delavke_ce in ostale osebe, ki delajo z mladimi.

- Oddaja dokumentacije in dovoljenj za rezervacijo termina 22. 6. 2019 za Parado ponosa
2019.

- Izvedba treh dogodkov Parada povezuje (5., 19. in 26. 2.).
- Izvedba nadaljevalne delavnice na temo nenasilne komunikacije za bazen trenerk_jev

društva s strani zunanjega strokovnjaka Jake Kovača (4. 2.).
- Sodelovanje pri načrtovanju Dneva za spremembe, ki ga koordinira Slovenska filantropija.
- Udeležba Mateje Morić na mednarodnem usposabljanju za mentorice_je v Estoniji v sklopu

projekta strateškega partnerstva SAFER (13.–16. 2.).
- Izvedba prve delavnice pisanja poezije za izražanje izkušnje vrstniškega nasilja v okviru

projekta Preseganje kulture poniževanja  (16. 2.).
- Izvedba prve delavnice ilustracije za izražanje izkušnje vrstniškega nasilja v okviru projekt

Preseganje kulture poniževanja (21. 2.).

Društvo Parada Ponosa // Pride Parade Association

Dunajska cesta 10

1000 Ljubljana, Slovenia

www.ljubljanapride.org; info@ljubljanapride.org



- Izvedba prve delavnice izdelave stripov in fanzinov za izražanje izkušnje vrstniškega
nasilja v okviru projekt Preseganje kulture poniževanja (18. 2.).

- Izvedba prve delavnice fotografije za izražanje izkušnje vrstniškega nasilja v okviru projekt
Preseganje kulture poniževanja (10. 2.).

- Koordinacija in podpora sestankov skupine mladih, ki izvaja solidarnostni projekt
Pripovedništvo za opolnomočenje LGBTIQ+ mladih.

- Načrtovanje sodelovanja z DIC Legebitra pri izvedbi programa STIK v sklopu projekta
LGBTIQ+ prostovoljstvo.

- Udeležba Neje Berlič in Simone Muršec na sestankih pri Zagovorniku načela enakosti na
teme LGBTIQ+ mladih, interspolnosti, transspolnosti in biseksualnosti.

- Sestanek na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z državno sekretarko Martino
Vuk z namenom predstavitve raziskovalnega poročila Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+
oseb v Sloveniji, ali: “To, da imam svoje jebene pravice!”

- Začetek izvajanja solidarnostnega projekta Pripovedništvo za opolnomočenje LGBTIQ+
mladih.

Marec 2019:
- Oddaja letnega poročila o delovanju društva, poročila o prostovoljstvu in izdelava

končnega finančnega poročila
- Oddaja poročila za ohranitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju

na Urad Republike Slovenije za mladino (URSM).
- Izvedba treh dogodkov Parada povezuje.
- Izvedba usposabljanja za mednarodne in lokalne trenerke_je v Brežicah v sklopu projekta

strateškega partnerstva Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu med 17. in
24. marcem (Tadeja Pirih, Neja Berlič, Mateja Morić, Eva Jus in Katja Štefanec).

- Izvedba diseminacijskega dogodka v sklopu projekta strateškega partnerstva Outside In –
Transformacija sovražnega govora 22. 3. v Hiši Evropske unije.

- Ureditev logistike za prihod 15 prostovoljk_cev programa ESE v juniju.
- Finalizacija programa Festivala Parada ponosa 2019 in izdelava celostne vizualne podobe

festivala.
- Nabor koordinatoric_jev prostovoljk_cev za Festival Parada ponosa 2019.
- Načrtovanje delavnic fotografije in videoprodukcije za skupino prostovoljk_cev iz

fotografske ekipe za Festival Parada ponosa 2019.
- Izvedba druge delavnice izdelave fanzinov in stripov za izražanje izkušnje vrstniškega

nasilja v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja  (16. 3.).
- Izvedba delavnice na temo mladinskega sektorja v Sloveniji za bazen trenerk_jev društva s

strani zunanje izvajalke Maje Drobne ob podpori Simone Muršec (4. 3.).
- Izvedba testne celodnevne delavnice za mladinske delavke_ce Zgrabimo sovražni govor za

roge!, nadaljevalne delavnice projekta Transformacija sovražnega govora v mladinskem
delu.

- Spremljanje in evalvacija trenerskega dela; načrtovanje etičnega kodeksa delovanja bazena
trenerk_jev Društva Parada ponosa.

- Prijava na vseslovensko akcijo Dan za spremembe s temo Odpravimo diskriminacijo.
- Priprava dogodka v sklopu vseslovenske akcije Dan za spremembe: delavnice Zgrabimo

sovražni govora za roge! za mladinske delavke_ce in učiteljice_je.
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- Prevod, lektura in tisk priročnika Transformacija sovražnega govora, ki ponuja pregled
različnih pristopov k prepoznavanju, naslavljanju in transformaciji sovražnega govora pri
delu s skupinami mladih.

- Priprava in tisk letaka LGBTIQ+ prostovoljstvo, kataloga delavnic, ki jih ponuja društvo, ter
vabila na kratkoročno prostovoljstvo v juniju v sklopu programa ESE.

- Obeležitev 10. obletnice Društva Parada ponosa (12. 3.).
- Oblikovanje skupine za naslavljanje inkluzivnosti organizacij in vzpostavljanja varnega

prostora v organizacijah; začetek načrtovanja priročnika na to temo.
- Načrtovanje in postavitev dveh spletnih anket v sklopu projekta LGBTIQ+ prostovoljstvo:

ene za mlade osebe in druge za mentorice_je in koordinatorke_je prostovoljstva.
- Izvedba dogodka STIK Koper v sodelovanju z DIC Legebitra: predstavitev prostovoljstva

nasploh ter LGBTIQ+ prostovoljstva: kaj je, komu je namenjeno in kakšne so možnosti za
opravljanje prostovoljskega dela (28. 3.).

April 2019:
- Mednarodno projektno srečanje v sklopu projekta Transformacija sovražnega govora v

mladinskem delu (6.–7. 4. v Ljubljani).
- Objava in promocija poziva za prostovoljke_ce za Festival Parada ponosa 2019.
- Koordinacijski sestanek za prostovoljke_ce za Festival Parada ponosa 2019 (26. 4.).
- Priprava vmesnega poročila o projektu LGBTIQ+ prostovoljstvo za Ministrstvo za javno

upravo.
- Izvedba delavnic metodologije pripovedništva v sklopu solidarnostnega projekta

Pripovedništvo za opolnomočenje LGBTIQ+ mladih: prva delavnica (1. 4.) namenjena
širši publiki – celotnemu bazenu trenerk_jev društva – naslednji dve pa sta nadaljevalni
delavnici za projektno ekipo.

- Koordinacija in podpora sodelovanja ekipe solidarnostnega projekta Pripovedništvo za
opolnomočenje LGBTIQ+ mladih z inštruktorico za metodologijo pripovedništva in
inštruktorico za varen prostor.

- Začetek načrtovanja 4-dnevnega treninga za mlade LGBTIQ+ osebe v sklopu
solidarnostnega projekta Pripovedništvo za opolnomočenje LGBTIQ+ mladih.

- Izvedba delavnice ABC o LGBT za učiteljice_e za udeleženke_ce projekta SAFER (24. 4.).
- Koordinacija vseh tekstovnih materialov za Festival: kataloga, brošur, napovednikov

ipd.
- Izvedba druge in tretje delavnice pisanja poezije za izražanje izkušnje vrstniškega

nasilja v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja (7. 4. in 28. 4.).
- Izvedba druge in tretje delavnice ilustracije za izražanje izkušnje vrstniškega nasilja v

okviru projekta Preseganje kulture poniževanja.
- Izvedba druge in tretje delavnice fotografije za izražanje izkušnje vrstniškega nasilja v

okviru projekta Preseganje kulture poniževanja.
- Izvedba tretje delavnice izdelave stripov in fanzinov za izražanje izkušnje vrstniškega

nasilja v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja.
- Objava in promocija trenerskih profilov vseh trenerk_jev bazena društva.
- Izvedba dogodkov STIK Koper in STIK Maribor v sodelovanju z DIC Legebitra:

predstavitev prostovoljstva nasploh ter LGBTIQ+ prostovoljstva: kaj je, komu je
namenjeno in kakšne so možnosti za opravljanje prostovoljskega dela.
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- Udeležba Neje Berlič na Evropskem tednu mladih v Bruslju (29.–30. 4.), kamor je bila
povabljena s strani MOVIT-a – Zavoda za razvoj mobilnosti mladih.

- Izvedba delavnice o tem, kako organizirati in izvesti parado ponosa v Rijeki (13. 4.);
delavnica je bila izvedena skupaj z ekipo Zagreb Pride za  ekipi organizatoric_jev
parade ponosa v Rijeki in Mariboru, ki želijo organizirati prvo parado ponosa v
septembru oz. juniju 2019; namen delavnice je bil sodelovanje, učenje, mreženje,
organizacija, izvedba ipd.

- Izvedba Lezbičnega bara (20. 4.).
- Prijava projektov na razpis Erasmus+ Mladi v akciji.
- Prijava projekta na razpis Evropske komisije.
- Objava in promocija spletnih anket o prostovoljstvu za mlade osebe in za

koordinatorke_je in mentorice_je prostovoljstva.
- Razvoj novih orodij in podpornih mehanizmov za prostovoljstvo.
- Izvedba petih dogodkov Parada povezuje.

Maj 2019:
- Izvedba dogodka ob obeležitvi mednarodnega dne boja proti homofobiji, transfobiji in

bifobiji IDAHOBIT v sodelovanju z evropskim poslancem dr. Igorjem Šoltesom v
Pritličju (17. 5.).

- Sodelovanje na dogodku Veseli dan prostovoljstva v organizaciji Slovenske filantropije
na Bregu (16. 5.).

- Sodelovanje na Mladinstivalu (8. 5.).
- Izvedba štirih delavnic fotografije (5., 12., 19. in 30. 5.).
- Finaliziranje materialov za Festival Parada ponosa 2019 in lansiranje festivalske

spletne strani ter kataloga, letakov in plakatov.
- Usposabljanje za učiteljice_je v sklopu projekta SAFER v Kokkoli na Finskem (4.–10. 5.).
- Izvedba četrte in pete delavnice pisanja poezije za izražanje izkušnje vrstniškega nasilja

v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja.
- Izvedba četrte in pete delavnice izdelave fanzinov in stripov za izražanje izkušnje

vrstniškega nasilja v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja.
- Izvedba četrte in pete delavnice fotografije za izražanje izkušnje vrstniškega nasilja v

okviru projekta Preseganje kulture poniževanja.
- Izvedba četrte in pete delavnice ilustracije za izražanje izkušnje vrstniškega nasilja v

okviru projekta Preseganje kulture poniževanja.
- Priprave na postavitev razstave z udeleženkami_ci projekta Preseganje kulture

poniževanja (tehnična postavitev in urejanje logistike).
- Izvedba prve delavnice dekontRaminacije (30. 5.).
- Izvedba delavnic pripovedništva v sklopu solidarnostnega projekta Pripovedništvo za

opolnomočenje LGBTIQ+ mladih (6. 5. in 24. 5.).
- Izvedba štirih dogodkov Parada povezuje.
- Stojnica na Kongresnem trgu v okviru dneva Evrope na povabilo Hiše Evropske unije z

namenom predstavitve društva in njegovega delovanja (9. 5.).
- Trening za trenerke_je na Finskem v okviru projekta Transformacija sovražnega govora

v mladinskem delu (12.–19. 5.).
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- Mednarodno projektno srečanje v okviru projekta Outside In – Transformacija
sovražnega govora na Finskem.

- Udeležba in izvedba predavanja na kongresu organizacije FEANTSA na Portugalskem
na temo brezdomnosti LGBTIQ+ mladih (Simona Muršec in Nina Perger, 29. 5.–1. 6.).

- Predstavitev dobre prakse na European Academy on Youth Work v Kranjski Gori
(21.–24. 5.).

- Izvedba Lezbičnega piknika (26. 5.).
- Prihod in začetek sodelovanja z mednarodnim umetnikom Soufianom Ababrijem.
- Oddaja poročila o projektu prostovoljstva programa ESE v letih 2018 in 2019.

Junij 2019:
- Prihod 15 prostovoljk_cev na 1-mesečni kratkoročni projekt programa ESE z namenom

sodelovanja, učenja organizacije in izvedbe Festivala Parada ponosa 2019.
- Izvedba začetnega usposabljanja za prostovoljke_ce programa ESE (2. 6.).
- Izvedba enega dogodka Parada povezuje.
- Otvoritev razstave Preseganje kulture poniževanja v Steklenem atriju v Mestni hiši (14. 6.,

razstava na ogled do 28. 6.).
- Izvedba Pride Fundraiserja v klubih Monokel in Tiffany (14. 6.).
- Izvedba treh delavnic dekontRaminacije (5., 6. in 15. 6.); 5. 6. je bila delavnica izvedena v

angleškem jeziku za prostovoljke_ce programa ESE.
- Izvedba treninga za trenerke_je za v okviru projekta dekontRaminacije v Mladinskem

kulturnem centru Maribor (29. 6.).
- Festival Parada ponosa 2019: 29 različnih dogodkov, opisanih na

www.ljubljnapride.org/2019 (11.–22. 6.).
- Evalvacija in odhod 15 prostovoljk_cev programa ESE.
- Evalvacijsko srečanje bazena trenerk_jev (29. 6.).
- Sodelovanje v programu Poletne muzejske noči z razstavo Preseganje kulture poniževanja.
- Oddaja poročil na Urad Republike Slovenije za mladino in Urad za mladino Mestne občine

Ljubljana.
- Delavnica pripovedovalstva za ekipo solidarnostnega projekta Pripovedništvo za

opolnomočenje LGBTIQ+ mladih (26. 6.).

Julij 2019:
- Evalvacija Festivala Parada ponosa 2019.
- Evalvacija prostovoljstva v okviru programa ESE.
- Urejanje klipinga.
- Priprave na 4-dnevni trening v okviru solidarnostnega projekta Pripovedništvo za

opolnomočenje LGBTIQ+ mladih v avgustu.
- Priprava testnih gradiv za priročnik Vključujoče organizacije v okviru projekta

Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu.
- Udeležba prostovoljke programa ESE na vmesnem vrednotenju (ang. mid-term

evaluation).
- Obisk mladih udeleženk_cev mladinske izmenjave Step 4 Change v društvenih

prostorih ter predstavitev društva in društvenih aktivnosti.
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Avgust 2019:
- Priprava na prijavo projekta zaposlitve na razpis Evropske solidarnostne enote na

oktobrskem roku.
- Priprava na prijavo projekta mladinske pobude na temo dekontRaminacije na razpis

Erasmus+ Mladi v akciji.
- Pošiljanje kataloga delavnic društva vsem srednjim šolam in mladinskim centrom v

Slovenij.
- Priprave na izvedbo jesenskih aktivnosti.
- Izvedba pedagoškega sestanka za trenerke_je v sklopu projekta SAFER (6.–7. 8.).
- Izvedba 4-dnevnega treninga za mlade v okviru projekta Pripovedništvo za

opolnomočenje LGBTIQ+ mladih (22.–25. 8.).
- Izvedba delavnice dekontRaminacije za LGBTIQ+ mlade v CŠOD Rakov Škocjan (24. 8.).
- Izvedba usposabljanje za LGBTIQ+ trenerke_je v okviru projekta dekontRaminacije v

Rakovem Škocjanu (25. 8.).
- Testiranje gradiv za priročnik Vključujoče organizacije v okviru projekta Transformacija

sovražnega govora v mladinskem delu s petimi partnerskimi organizacijami.
- Mednarodno projektno srečanje v okviru projekta Transformacija sovražnega govora v

mladinskem delu v Dublinu (31. 8.–1. 9.).

September 2019:
- Priprave na izvedbo in promocija delavnic za mentorice_je in koordinatorke_je

prostovoljstva v organizacijah.
- Organizacija dogodka Hvala za parado, kjer smo se zahvalile_i in nagradile_i vse

sodelujoče prostovoljke_ce (10. 9.).
- Sodelovanje na Festivalu nevladnih organizacij Lupa (11. 9.).
- Izvedba delavnice dekontRaminacije – modul 2 (9. 9.).
- Izvedba delavnice dekontRaminacije – modul 3 (16. 9.).
- Izvedba dveh dogodkov Parada povezuje na temo roller derbyja in biseksualnosti (17.

in 23. 9.).
- Udeležba prostovoljca programa ESE na vmesnem vrednotenju v Laškem (17.–20. 9.).
- Izvedba dveh diseminacijskih delavnic v sklopu projekta Transformacija sovražnega

govora na Debelem rtiču (28. in 29. 9.)
- Usposabljanje za učiteljice_je v sklopu projekta SAFER v Estoniji (29. 9.–5. 10.).
- Prijava projekta razvoja zemljevida dekontRaminacije na razpis Evropske kulturne

fundacije Democracy Needs Imagination.
- Sestanka z evropskim poslancem Milanom Brglezom na temo interspolnosti (30. 9. in 1.

10.).
- Udeležba Amel Yacef iz organizacije ENAR Ireland na izobraževalnem obisku na

delovnem mestu pri Društvu Parada ponosa (23. 9.–10. 10.).
- Udeležba Simone Muršec na High level Conference on Advancing LGBTI equality in the

EU v Bruslju (23.–24. 9.).
- Izvedba webinarja na temo LGBTIQ+ brezdomnosti s strani Simone Muršec v

sodelovanju z ILGA-Europe (27. 9.)
- Začetek 3-mesečnega usposabljanja na delovnem mestu za Hano Gärtner.
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- Obisk aktivistk_ov s področja interspolnosti iz organizacije OII v Ljubljani: izvedba
dveh delavnic oz. predavanj na temo pravnega priznanja spola in medicinskih
postopkov na Medicinski fakulteti in Pravni fakulteti ter obiski v državnem zboru in
srečanje z naslednjimi strankami oz. skupinami: Lista Marjana Šarca, Socialni
demokrati, Levica in Nova Slovenija (29. 9.–1. 10.).

Oktober 2019:
- Oddaja prijave projekta zaposlitve na razpis Evropske solidarnostne enote na

oktobrskem roku.
- Oddaja prijave projekta mladinske pobude na temo dekontRaminacije na razpis

Erasmus+ Mladi v akciji.
- Oddaja drugega delnega poročila za projekt na področju mladine ter oddaja

vsebinskega in finančnega načrta za projekt na področju mladine za leto 2020 v Mestni
občini Ljubljana.

- Izvedba delavnice Kulturna apropriacija s strani Amel Yacef (3. 10.).
- Izvedba delavnice o vrstniškem nasilju na Podružnični šoli Ihan (7. 10.).
- Izvedba delavnice za bazen trenerk_jev s strani Amel Yacef (7. 10.).
- Izvedba delavnice Combating racism: How to be a good ally? s strani Amel Yacef (8.

10.).
- Izvedba treh dogodkov Parada povezuje (15., 22. in 29. 10.).
- Udeležba Jadry Kokot na Forumu o digitalnem mladinskem delu, ki ga je ograniziral

MOVIT – Zavod za razvoj mobilnosti mladih (15. 10.).
- Izvedba diseminacijske delavnice Zgrabimo sovražni govor za roge! v okviru projekta

Transformacije sovražnega govora (21. 10.).
- Udeležba na Tržnici prostovoljskih del na Pedagoški fakulteti (22. 10.).
- Izvedba razprave LGBTIQ+ skupnost in mesto v sodelovanju s predstavnicami_ki iz

Rijeke (Evropske prestolnice kulture 2020) v Pritličju (22. 10.).
- Udeležba Neje Berlič na Streetstivalu – Festivalu uličnega dela (24. 10.).
- Izvedba prvega Lezbičnega bara v novi sezoni (12. 10.).
- Udeležba Simone Muršec na konferenci ILGA-Europe v Pragi (23.–27. 10.).

November 2019:
- Oddaja prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni občini

Ljubljana na področju socialnega varstva in varovanja zdravja; prijavile_i smo 2 projekta, in
sicer na področju brezdomnosti LGBTIQ+ mladih in na področju medvrstniške podpore.

- Priprava na prijavo projekta Q Hologram: Museum of Diversity na Javni razpis za
sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni občini Ljubljana na področju mladine

- Priprava na prijavo projekta Kultura poniževanja na razpis Active Citizen Fund.
- Prijava na prijavo na razpis Bridge 47 (oddana 18. 11.).
- Izvedba 5. delavnic iz kataloga delavnic, ki jih izvaja društvo.
- Udeležba Mateje Morić na treningu o motiviranju in spremljanju prostovoljk_cev v

organizaciji Slovenske filantropije (5. 11.).
- Izvedba treninga za mentorice_je LGBTIQ+ prostovoljk_cev (21. 11.).
- Izvedba treninga za koordinatorke_je LGBTIQ+ prostovoljk_cev (27. 11.).
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- Izvedba treninga za učiteljice_e v okviru projekta SAFER v Mladinskem centru Brežice
(5.–9. 11.).

- Izvedba diseminacijske delavnice v okviru projekta Transformacija sovražnega govora v
mladinskem delu na Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja (20. 11.).

- Udeležba Neje Berlič in sodelovanje v mednarodni trenerski ekipi Mateje Morić na
študijskem seminarju v Budimpešti, ki ga je organizirala FEANTSA (9.–16. 11.).

- Udeležba Tadeje Pirih na ENAR usposabljanju v Bruslju z naslovom From security to
resilience – training for human rights activists, ki ga je organizirala ENAR (22.–23. 11.).

- Udeležba Simone Muršec in Mateje Morić na mednarodnem projektnem srečanju projekta
Transformacija sovražnega govora v Helsinkih (23.–24. 11.).

- Izvedba rednega letnega občnega zbora (25. 11.).
- Zaključek projekta DekontRaminacija sovražnega govora, ki ga je financirala Evropska

mladinska fundacija (15. 11.).
- Zaključek procesa izbire dolgoročnih prostovoljk_cev programa ESE za leto 2020.
- Sestanek z državno sekretarko Martino Vuk na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in

šport (25. 11.).

December 2019:
- Obdelava in analiza podatkov, pridobljenih s spletnima anketama v okviru projekta

LGBTIQ+ prostovoljstvo.
- Izvedba 6 delavnic o LGBTIQ+ prostovoljstvu na Gimnaziji Ptuj (10. 12.).
- Zaključek leta in prednovoletna zabava za članice_e in simpatizerke_je društva (10. 12.).
- Priprava in oddaja več poročil za projekte, izvedene v letu 2019.
- Izvedba dvodnevnega treninga za trenerke_je.
- Izdaja priročnika Vključujoče organizacije in praktičnega priročnika Transformacija

sovražnega govora v mladinskem delu v angleškem jeziku v sklopu projekta
Transformacijo sovražnega govora v mladinskem delu.

- Izvedba diseminacijske delavnice v okviru projekta Transformacija sovražnega govora v
mladinskem delu v Mariboru (3. 12.).

- Zaključek usposabljanja na delovnem mestu za Hano Gärtner.
- Zaključek dveh zaposlitev prek javnih del.
- Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni občini

Ljubljana na področju mladine ter na razpis Active Citizen Fund.
- Otvoritev fotografske razstave Faces of Pride v Pritličju.
- Priprave na prihod dveh novih prostovoljk_cev programa ESE.

Preliminarno finančno poročilo za leto 2019:
- Uspešno smo zaključile_i vse predvidene projekte, vsa predložena poročila so bila sprejeta

in preostanki sredstev nakazani. Pred koncem leta nas čakata še dve poročili ter januarja
tri, nato pa več poročil v februarju in marcu. Trenutno še čakamo na nekaj izplačil na
podlagi predloženih oz. potrjenih poročil.

- Trenutno imamo likvidnosti za 4 do 6 mesecev v letu 2020. Čakamo na rezultate prijave
dveh projektov na razpis Erasmus+ Mladi v akciji (decembra 2019), dveh projektov na
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razpis pri Evropski komisiji (decembra ali januarja 2020), poleg tega pa imamo v planu
oddajo novih prijav v decembru 2019, januarju in februarju 2020.

- Za prvo polovico leta 2020 pričakujemo večji finančni primanjkljaj, saj smo bile_i
neuspešne_i pri prijavi več pomembnih projektov. Najbolj ga bomo občutile_i pri
mobilizaciji sredstev za izvedbo Parade ponosa v letu 2020, zato smo se že začele_i
primerno organizirati.

- Nujna je mobilizacija več in bolj trajnostnih sredstev! Ter finančna in druga podpora za
Paradni dan.

- Končno finančno poročilo za leto 2019 bo pripravljeno 31. 3. 2019 ter predloženo
relevantnim institucijam.

Pripravila Simona Muršec,
predsednica društva Parada ponosa

V Ljubljani, dne 30. 12. 2019
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