
REALIZIRAN PROGRAM DELA DRUŠTVA PARADA PONOSA
ZA LETO 2018

Spodnji seznam je pregled izvedenih aktivnosti in projektov Društva Parada ponosa v letu 2018.

Januar 2018:
- Priprava finančne konstrukcije Festivala Parada ponosa 2018 s poudarkom na tematikah,

relevantnih za mlade.

- Priprava na prijavo na razpis Erasmus+ Mladi v akciji na februarski rok (projekta strateškega

partnerstva in izobraževalnega obiska na delovnem mestu (ang. job shadowing)).

- Priprava na izvedbo delavnic transformacije sovražnega govora za mladinske delavke_ce v

mladinskih centrih po Sloveniji.

- Priprava 6 delavnic fotografije za mlade LGBTIQ+ osebe: 2 delavnici na začetni stopnji, 2

delavnici na nadaljevalni stopnji in 2 delavnici na temo digitalne temnice in koncertne

fotografije.

- Začetek izvajanja javnih del na področju kulture: pomoč pri organiziranju in izvajanju

kulturnih dejavnosti in prireditev.

- Ureditev logistike in administracije za gostiteljstvo 2 prostovoljk_cev programa EVS, ki sta 1.

2. 2018 začeli_a 12-mesečno prostovoljsko službo.

- Začetek urejanja logistike in administracije za gostiteljstvo 10 prostovoljk_cev programa

EVS, ki so 1. 6. 2018 začele_i 1-mesečno prostovoljsko službo.

- Predlog vzpostavitve nove mentorske sheme za prostovoljke_ce Društva Parada ponosa,

uvajanje nove stalne koordinatorice za prostovoljsko delo Mateje Morić ter testiranje novih

pristopov.

- Načrt in logistične priprave na izvedbo aktivnosti projekta Kultura poniževanja po

mladinskih centrih in srednjih šolah v letu 2018.

- Izdaja publikacije ob zaključku prve faze projekta Kultura poniževanja, ki služi kot gradivo za

mladinske delavke_ce in učiteljice_e v srednjih šolah.

- Oddaja končnih poročil za projekte, izvedene v letu 2017, ter priprave za končno finančno

poročilo društva za leto 2017.

- Načrtovanje programa Festivala Parade ponosa 2018.

- Načrtovanje trenerskih srečanj za poglobitev trenerskih kompetenc.

- Priprava dokumentacije in dovoljenj za Festival Parada ponosa 2018.

- 8. 1. 2018: izvedba kulturno-literarnega dogodka v Galeriji Škuc za promocijo knjige Med

njima je glasba, ki jo je društvo izdalo konec leta 2017.

- 23. 1. 2018: sestanek s prostovoljkami_ci, ki redno sodelujejo z društvom, na katerem smo

evalvirale_i njihovo sodelovanje in jim ponudile_i možnost, da prevzamejo koordinacijo

različnih skupin novih prostovoljk_cev.

Februar 2018:
- Vselitev v prve pisarniške prostore društva na Dunajski 10 v Ljubljani.
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- Oddaja prijave na razpis Erasmus+ Mladi v Akciji.

- Priprava na izvedbo Fundraiserjev – dogodkov, ki so se izvajali od marca do maja.

- 17. 2. 2018: priprava in izvedba prvega Lezbičnega bara v letu 2018.

- Prihod dveh prostovoljk_cev programa EVS iz Nemčije (Julian Woerfel) in s Finske (Maija

Pyysing) na prostovoljsko službo ter izvedba t. i. onboardinga oz. usposabljanja ob prihodu

z namenom njune vključitve v organizacijo in izvedbo vseh relevantnih aktivnosti društva.

- Izbor kandidatke_a  za javna dela, ki je 21. marca 2018 zamenjal_a Ano Žekar.

- Potrditev preliminarnega programa Festivala Parada ponosa 2018.

- 9. 2. 2018: izvedba delavnice naslavljanja vrstniškega nasilja v sklopu projekta Kultura

poniževanja na Srednji trgovski šoli v Mariboru.

- Udeležba na mednarodnem projektnem srečanjuv sklopu projekta strateškega partnerstva

Outside In – Transformacija sovražnega govora na Škotskem.

- Priprave na prijavo projekta na razpis Erasmus+ na področju izobraževanja.

- Priprava dokumentacije in dovoljenj za Festival Parada ponosa 2018.

- V partnerstvu z drugimi LGBTIQ+ organizacijami izdelava strategije za zagovorništvo potreb

in zahtev LGBTIQ+ mladih, ki so zbrane v zaključni publikaciji projekta strukturiranega

dialoga. S tem namenom je bila organizirana predstavitev rezultatov ankete v prostorih DIC

Legebitra na Dunajski 5 v Ljubljani.

- Posvetovanje z drugimi LGBTIQ+ organizacijami in koordinacija sodelovanja pri pripravi

programa Festivala Parada ponosa.

Marec 2018:
- Oddaja letnega poročila o delovanju društva in izdelava končnega finančnega poročila.

- 23. 3. 2018: izvedba prvega Pride Fundraiserja v klubu Tiffany.

- 2. 3. 2018: izvedba delavnice transformacije sovražnega govora za mladinske delavke_ce v

Mladinskem centru Krško.

- 30. 3. 2018: izvedba razstave na temo premagovanja vrstniškega nasilja v sklopu projekta

Kultura poniževanja v Centru interesnih dejavnosti Ptuj.

- Udeležba štirih oseb na študijskem obisku na Finskem v sklopu projekta strateškega

partnerstva Vključujoči Erasmus na temo vključevanja mladih marginaliziranih žensk v

mladinske projekte in mladinsko delo.

- Oddaja prijave projekta na razpis Erasmus+ na področju izobraževanja.

- Ureditev logistike za prihod 10 prostovoljk_cev programa EVS v juniju; rezervacija

prenočišč.

- Ureditev logistike za študijski obisk v sklopu projekta strateškega partnerstva Vključujoči

Erasmus, ki je potekal v Ljubljani med Festivalom Parada ponosa 2018; priprave na

gostiteljstvo udeleženk_cev iz partnerskih organizacij.

- Finaliziranje programa Festivala Parada ponosa 2018 ter celostne vizualne podobe festivala,

ki jo je pripravil_a mlada_i dizajner_ka Niki Lapkovski.

- Načrtovanje delavnice videoprodukcije.
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- 17. 3. 2018: izvedba 3. trenerskega srečanja za poglobitev trenerskih kompetenc

Trenerke_ji v mladinskem delu (3–4-urno usposabljanje za trenerke_je, ki sta ga izvedli_a

Sašo Kronegger in Simona Muršec).

- 18. 3. 2018: izvedba predavanja o pravicah transspolnih in interspolnih oseb v sklopu Model

United Nations Conference na Gimnaziji Ptuj (izvajali sta Nina Perger in Simona Muršec).

- 21. 3. 2018: obeležitev svetovnega dneva boja proti rasizmu z ogledom filma in pogovorom

v klubu Tiffany.

- 28. 3. 2018: izvedba pogovora Transfobija v LGBT+ skupnosti z namenom naslavljanja

pojava transfobije v LGBT+ skupnosti.

- Posvetovanje z drugimi LGBTIQ+ organizacijami in koordinacija sodelovanja pri pripravi

programa Festivala Parada ponosa.

April 2018:
- Udeležba dveh članic_ov društva na mednarodnem mladinskem seminarju Queer Easter v

Nemčiji.

- 14. in 15. 4. 2018: izvedba delavnice fotografije (začetna stopnja) za ekipo mladih

fotografinj_ov, bodočih uradnih fotografinj_ov  Festivala Parada ponosa 2018.

- 21. in 22. 4. 2018: izvedba delavnice fotografije (nadaljevalna stopnja) za ekipo

fotografinj_ov  Festivala Parada ponosa 2018.

- 29. 4. 2018: izvedba fotografske delavnice na temo digitalne temnice za ekipo

fotografinj_ov  Festivala Parada ponosa 2018.

- 7. 4. 2018: organizacija drugega Lezbičnega bara v letu 2018.

- 4. 4. 2018: koordinacijski sestanek za prostovoljke_ce Parade ponosa 2018 v prostorih

Ziferblata na  Vegovi 8 v Ljubljani.

- 14. 4. in 24. 4. 2018: izvedba dveh delavnic transformacije sovražnega govora za mladinske

delavke_ce v mladinskem centru Mladi zmaji Bežigrad v Ljubljani ter v Mladinskem

kulturnem centru Maribor.

- Koordinacija vseh tekstovnih materialov za festival, kataloga, brošur, napovednikov ipd.

- Izvedba delavnice videoprodukcije v okviru koordinacije skupine za tehnično podporo

festivala.

- 7. 4. 2018: izvedba dogodka za promocijo prostovoljstva na Dnevu za spremembe;

priključile_i smo se organizaciji dogodkov Slovenske filantropije, namenjenih

migrantkam_om, begunkam_cem in prosilkam_cem za azil;

- 21. 4. 2018: dogodek LGBT aktivistični poligon: sodelovanje pri organizaciji t. i. hackatona

za ustvarjanje idej za obeležitev mednarodnega dne boja proti homofobiji, transfobiji in

bifobiji  IDAHOBIT.

Maj 2018:
- 23. 5. 2018: obeležitev mednarodnega dne boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji

IDAHOBIT, kjer smo predstavile_i politično sporočilo, s katerim smo želele_i spodbuditi

Društvo Parada Ponosa // Pride Parade Association

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenia

www.ljubljanapride.org; info@ljubljanapride.org



mlade k politični participaciji; posvetovanje z mladimi LGBTIQ+ osebami o prioritetah za

zagovorništvo ter umestitvi le-teh v program Festivala Parada ponosa 2018.

- 11. 5. 2018: drugi Pride Fundraiser na Dunaju.

- 25. 5. 2018: tretji Pride Fundraiser.

- Finaliziranje materialov za Festival Parada ponosa 2018 in lansiranje festivalske spletne

strani, kataloga, letakov in plakatov.

- 11. 5. 2018: predstavitev knjige Nine Dragičević Med njima je glasba na Dunaju.

- 6. 5. 2018: izvedba šeste fotografske delavnice na temo koncertne fotografije.

- 17. 5. 2018: udeležba na Veselem dnevu prostovoljstva z namenom promocije

prostovoljstva v društvu.

- 23. 5. 2018: ogled filma Fantastična ženska v Kinodvoru skupaj s prostovojkami_ci.

Junij 2018:
- 1. 6. 2018: prihod 10 prostovoljk_cev na 1-mesečni kratkoročni projekt programa EVS z

namenom sodelovanja, učenja organizacije in izvedbe Festivala Parada ponosa 2018.

- 1. 6. 2018: izvedba začetnega usposabljanja za prostovoljke_ce programa EVS

- 3. 6. 2018: izvedba Lezbičnega piknika v Orehovem gaju v Ljubljani.

- 3. 6.–28. 6. 2018: izvedba Paradnega meseca (11 dogodkov in aktivnosti, opisanih v

festivalskem katalogu).

- Delavnica transparentov:  priprava transparentov za povorko.

- 15. 6.–23. 6. 2018: Festival Parada ponosa 2018 (27 dogodkov, opisanih v festivalskem

katalogu v prilogi).

- 16. 6.–23. 6. 2018: izvedba študijskega obiska v sklopu projekta strateškega partnerstva

Vključujoči Erasmus in gostiteljstvo 16 udeleženk_cev; študijski obisk sta fasilitirali članici

bazena trenerk_jev društva Katja Štefanec in Tadeja Pirih.

- 21. 6.–24. 6. 2018: gostiteljstvo mednarodnega projektnega srečanja v sklopu projekta

strateškega partnerstva Vključujoči Erasmus.

- Evalvacija in odhod 10 prostovoljk_cev programa EVS.

- Pridobitev novega pisarniškega prostora – prezentacijske sobe – z možnostjo gostiteljstva

večjih skupinskih dogodkov na Dunajski 10 v Ljubljani.

Julij 2018:
- Evalvacija Festivala Parada ponosa 2018.

- 31. 7. 2018: udeležba na dnevu LGBT filma v sklopu Mednarodnega Filmfesta Kranjska

Gora; ogled štirih LGBTIQ+ filmov in predstavitev dveh festivalskih videov oz. filmov (iz let

2015 in 2018) ter izvedba panelne razprave z Majo Weiss in mlado režiserko Hanno

Szentpeteri.

Avgust 2018:
- Priprava na prijavo na razpisa Erasmus+ Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota na

oktobrskem roku.
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- Poslana ponudba vsem srednjim šolam v Sloveniji za izvedbo delavnic Kultura poniževanja v

okviru obveznih izbirnih vsebin.

- Priprave na izvedbo jesenskih aktivnosti.

- 30. 8. 2018: udeležba na festivalu Biti mlad je zakon; promocija prostovoljstva in društvenih

aktivnosti.

September 2018:
- 4. 9. 2018: otvoritev tedenskih društvenih dogodkov Parada povezuje (ang. Pride Connects)

z ogledom filma Mala Mala in pogovorom v prostorih društva na Dunajski 10 v Ljubljani.

- 7. 9.–9. 9. 2018: udeležba na generalni skupščini EPOA – European Pride Organizers

Association na Dunaju; društvo je predstavila in zastopala predsednica Simona Muršec.

- 11. 9. 2018: dogodek Parada povezuje – Značke & slogani: druženje z mladimi osebami in

ustvarjanje značk z aktivističnimi slogani.

- 13. 9. 2018: udeležba na festivalu nevladnih organizacij Lupa z namenom predstavitve

društva in prostovoljstva v društvu.

- 19. 9. 2018: izvedba podporne skupine v sklopu projekta Tudi mi smo del skupnosti v

prostorih društva.

- 20. 9.–23. 9. 2018: udeležba članice društva Mateje Morić na 3-dnevni delavnici Idea

Camp v Rimu v organizaciji Evropske kulturne fundacije.

- 25. 9. 2018: dogodek Parada povezuje – Filmski večer: ACT OUT!

- 29. 9. 2018: predstavitev delovanja Društva Parada ponosa na Osnovni šoli Domžale; štiri

trenerke_ji so društvo predstavile_i petim razredom.

- 29. 9. 2018: dogodek Hvala za Parado: zahvala prostovoljkam_cem, ki so aktivno

sodelovale_i pri organizaciji in izvedbi Festivala Parada ponosa; podelitev potrdil in nagrad

ter druženje.

- 29. 9. 2018: izvedba  Lezbičnega bara in otvoritev jesenske sezone.

- Udeležba štirih mladih na študijskem obisku v okviru projekta strateškega partnerstva

Vključujoči Erasmus na Portugalskem.

Oktober 2018:
- Oddaja prijave na razpis Evropske solidarnostne enote za leto 2019;
- Oddaja vloge za pridobitev znaka kakovosti za področje prostovoljstva, pripravništev in

delovnih mest na MOVIT – Zavod za razvoj mobilnosti mladih.
- 2. 10. 2018: dogodek Parada povezuje – Večer igranja iger.
- 9. 10. 2018: dogodek Parada povezuje – Večer kviza;
- 16. 10. 2018: dogodek Parada povezuje – Pogovor: izzivi pri kvir odraščanju.
- 23. 10. 2018: dogodek Parada povezuje – Filmski večer: Blue Is The Warmest Color;
- 25. 10. 2018: udeležba na okrogli mizi Sovražni govor na delovnem mestu v organizaciji

Mestne občine Ljubljana ob podelitvi certifikatov LGBT+ prijazno; redsednica društva je
sodelovala kot govorka.

- 29. 10. 2018: delavnica Kultura poniževanja v Azilnem domu Vič.
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- 30. 10. 2018: dogodek Parada povezuje – Spooktober filmski večer: The Rocky Horror
Picture Show.

- Udeležba 7 članic_ov društva na enotedenskem mednarodnem evalvacijskem treningu za
trenerke_je na temo preseganja sovražnega govora na Portugalskem v okviru projekta
strateškega partnerstva Outside In – Transformacija sovražnega govora.

November 2018:
- Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni občini

Ljubljana na področju socialnega varstva in varovanja zdravja za leto 2019.
- Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni občini

Ljubljana na področju mladine za leto 2019; društvo je prvič prijavilo triletni program.
- Prijava za javna dela v letu 2019 na področjih pomoči pri organiziranju in izvajanju kulturnih

dejavnosti in prireditev ter pomoči pri izvajanju programov za mlade.
- Udeležba sodelavke društva Maje Drobne na prvem mednarodnem projektnem srečanju v

okviru projekta SAFER – School Act For Equal Rights v Kokkoli na Finskem.
- 6. 11. 2018: Parada povezuje – Antirasizem v LGBTIQ+ organizaciji.
- 8. 11. 2018: Predstavitvena delavnica transformacije sovražnega govora v Ajdovščini na

Klubu MaMa (izvedli Tadeja Pirih in Simona Muršec).
- 17. 11. 2018: izvedba Lezbičnega bara.
- 17. 11. 2018: izvedba rednega občnega zbora društva.
- 17. 11. 2018: izvedba uvodnega usposabljanja za nove treneke_je z namenom razširitve

bazena trenerk_jev društva.
- 6. 11.–10. 11. 2018: udeležba štirih mladinskih delavk na študijskem obisku v okviru

projekta strateškega partnerstva Vključujoči Erasmus v Romuniji.
- 10. 11.–12. 11. 2018: udeležba članice društva Mateje Morić na mednarodnem

projektnem srečanju v okviru projekta strateškega partnerstva Vključujoči Erasmus v
Romuniji.

- 22. 11. 2018: udeležba članic društva Mateje Morić in Neje Berlič na Nacionalnem posvetu
mladinskega sektorja na Brdu pri Kranju.

- 24. 11. 2018: izvedba delavnice transformacije sovražnega govora za mladinske delavke_ce
v Ljubljani.

- 27. 11. 2018: dogodek Parada povezuje – Večer igranja iger.
- 30. 11. 2018: predstavitev raziskovalnega poročila Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb

v Sloveniji, ali: “To, da imam svoje jebene pravice!” na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport.

December 2018:
- 3. 12.–7. 12. 2018: udeležba članice društva Neje Berlič na seminarju Key to inclusion v

Ljubljani, ki ga je organiziral MOVIT – Zavod za razvoj mobilnosti mladih.
- 4. 12. 2018: dogodek Parada povezuje – Filmski večer: We Were Here.
- 4. 12. 2018: predstavitev društva oziroma aktivnosti za vključevanje LGBTIQ+ mladih v

mladinsko delo v okviru seminarja Key to inclusion (izvedla predsednica društva).
- 11. 12. 2018: dogodek Parada povezuje – Discussion: Surviving winter days.
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- 17. 12. 2018: udeležba na sestanku LGBTIQ+ organizacij pri Zagovorniku načela
enakosti.

- 18. 12. 2018: izvedba Prednovoletne zaključne zabave.
- 19. 2. 2018: prejetje odločitve o podelitvi znaka kakovosti za izvajanje projektov v

sklopu programa Evropska solidarnostna enota, in sicer za prostovoljstvo (gostiteljska in
podporna organizacija), pripravništva ter zaposlitve.

- Začetek priprav na izvedbo projekta prostovoljstva ESE v letu 2019.
- Oddaja več poročil za izvedene projekte v letu 2018.

Pripravila Simona Muršec, predsednica
V Ljubljani, dne 29. 12. 2018
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