Društvo Parada ponosa
Vegova ulica 8
1000 Ljubljana
Ljubljana, 27. 12. 2017

REALIZIRANI PROGRAM DELA DRUŠTVA PARADA PONOSA
(1. 1. 2017–31. 12. 2017)

Spodnji seznam je pregled glavnih realiziranih aktivnosti in projektov Društva Parada ponosa
v letu 2017.
Januar 2017:
● Priprava finančne konstrukcije Festivala Parada ponosa 2017 s poudarkom na
aktivnostih, relevantnih za mlade, vključno s konferenco v sklopu projekta
strukturiranega dialoga.
● Priprava na prijavo na razpis Erasmus+ Mladi v akciji.
● Dogovor o strukturi prenovljene spletne strani www.ljubljanapride.org.
● 13.–16. januar: udeležba na mednarodnem projektnem srečanju na Škotskem v sklopu
projekta strateškega partnerstva (2017–2019).
● 7. in 14. januar: izvedba dveh 8-urnih delavnic videoprodukcije za mlade LGBTIQ+
osebe.
● 21. januar: dogodek VI. Pride Fundraiser: tematska kulturno-umetniška zabava in
performans za zbiranje sredstev za festival.
● Prva izvedba dogodka Lezbični bar.
● Začetek izvajanja javnih del: mladinski program.
● Ureditev logistike in administracije za gostiteljstvo dveh prostovoljk programa EVS s
Hrvaške (Mateja Morić in Stela Braje), ki sta začeli 6-mesečno prostovoljsko službo v
začetku marca 2017.
● Začetek urejanja logistike in administracije za gostiteljstvo 10 prostovoljk_cev
programa EVS, ki so začeli 1-mesečno prostovoljsko službo s 1. junijem 2017.
● Priprava spletne ankete o situaciji mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.
● Vzpostavitev nove mentorske sheme za prostovoljke_ce programa ESE, uvajanje nove
stalne mentorice Jessice Martinez C. Lima.
Februar 2017:
● Oddaja prijave za izobraževalni obisk na delovnem mestu (ang. job shadowing) v
sklopu programa Erasmus+ Mladi v Akciji.
● 17. februar: dogodek VII. Pride Fundraiser.
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● 24.–25. februar: udeležba na mednarodnem treningu v Pragi na temo soočanja s
sovražnim govorom, Difusing Hate.
● Izbor kandidatke Ane Žekar za javna dela.
● Izbor kandidata za prostovoljsko službo programa EVS, ki je kasneje sodelovanje
odpovedal.
● Potrjen preliminarni program Festivala Parada ponosa 2017.
● Evalvacija in odhod prostovoljca programa EVS Tomasa Pontsteena, ki je zaključil
6-mesečno prostovoljsko službo.
● Lansiranje spletne ankete o situaciji mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.
Marec 2017:
● Oddaja letnega poročila o delovanju društva.
● Prihod dveh prostovoljk programa EVS za 6 mesecev, ureditev vse potrebne logistike
in administracije.
● Dogodek VIII. Pride Fundraiser.
● Druga izvedba Lezbičnega bara.
● Promocija ankete o situaciji mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.
● Priprava dokumentacije in dovoljenj za Festival Parada ponosa 2017.
April 2017:
● 10.–17. april: udeležba 2 članic_ov organizacije na mednarodnem mladinskem
seminarju Queer Easter v Nemčiji.
● Izvajanje ankete o situaciji mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.
● Izvedba fotografske delavnice za ekipo fotografinj_ov društva in Festivala Parada
ponosa.
● Dogodek IX. Pride Fundraiser s kulturno-umetniškim nastopom tujega gosta Cheddarja
Gorgeousa.
● Vzpostavitev nove spletne strani društva v slovenskem jeziku.
● Oddaja prijave za prostovoljsko službo EVS v sklopu programa Erasmus+ Mladi v
Akciji.
● Lansiranje spletne kampanje Kultura poniževanja o vrstniškem nasilju in nasilju na
spletu na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete.
● Oddaja vloge za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem
sektorju na Urad Republike Slovenije za mladino (URSM).
● Koordinacijski sestanek za prostovoljke_ce Parade ponosa 2017.
Maj 2017:
● Dogodek ob obeležitvi mednarodnega dne boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji
IDAHOBIT.
● Dogodek X. Pride Fundraiser na Dunaju v sodelovanju z Klubom slovenskih študentk in
študentov na Dunaju.
● Priprava preliminarnih zaključkov ankete o situaciji mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji
na vzorcu 500 odgovorov LGBTIQ+ oseb, starih od 16 do 30 let.
● Posvet z mladimi LGBTIQ+ osebami (v sklopu projekta strukturiranega dialoga) o
diskriminaciji in družbenih ovirah, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju:
šola, družina, vrstnice_ki, prosti čas, javni prostor.
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● Razstava Kultura poniževanja na Mladinstivalu na temo preprečevanja vrstniškega
nasilja in nasilja na spletu na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete.
● Finaliziranje programa Festivala Parade ponosa 2017 in lansiranje festivalske spletne
strani ter kataloga, letakov in plakatov.
Junij 2017:
● Prihod 10 prostovoljk_cev na 1-mesečni kratkoročni projekt programa EVS z
namenom sodelovanja, učenja organizacije in izvedbe Festivala Parada ponosa 2017.
● Lansiranje spletne strani za projekt Kultura poniževanja na platformi Wix.
● Izvedba tretje 8-urne delavnice videoprodukcije.
● 9.–17. junij: Festival Parada ponosa 2017.
● Izvedba razstave in delavnic v mladinskem centru Mladi zmaji Črnuče in mladinskem
centru Mladi zmaji Bežigrad o vrstniškem nasilju in nasilju na spletu na podlagi spolne
usmerjenosti in spolne identitete v okviru projekta Kultura poniževanja.
● Evalvacija in odhod 10 prostovoljk_cev programa EVS.
● Začetek izvajanja projekta strateškega partnerstva Hate Speech Disarmament.
Julij 2017:
● Evalvacija Festivala Parada ponosa 2017.
● Oddaja pritožbe na negativno odločbo URSM o dodelitvi statusa.
● Udeležba na mednarodnem projektnem srečanju v sklopu projekta strateškega
partnerstva Hate Speech Disarmament na Finskem.
● Izbor udeleženk_cev za trenersko ekipo Društva Parada ponosa v sklopu projekta
strateškega partnerstva Hate Speech Disarmament ter prvi koordinacijski sestanek
ekipe.
● Vzpostavitev mentorske sheme za projekt strateškega partnerstva Hate Speech
Disarmament, ki jo bo izvaja Maja Drobne, sodelavka društva z dolgoletnimi
izkušnjami z mentoriranjem.
Avgust 2017:
● Udeležba sodelavke Društva Parada ponosa Jadranke Kokot na izobraževalnem obisku
na delovnem mestu na Finskem pri Inštitutu za mirovno izobraževanje (RKI).
● Priprave na trening zagovorništva za mlade LGBTIQ+ osebe ter mlade pripadnice_ke
drugih manjšin in družbeno marginaliziranih skupin.
● Prvi mentorski sestanek z izbranimi trenerkami_ji pri projektu strateškega partnerstva
Hate Speech Disarmament.
● Evalvacija in odhod 2 prostovoljk programa EVS, Stele Braje in Mateje Morić.
● Priprava na prijavo na razpis Erasmus+ Mladi v akciji.
● Udeležba pri mednarodnem projektu Pedal for Peace na Finskem.
● Vzpostavitev angleške verzije spletne strani društva.
September 2017:
● Izvedba enotedenskega mednarodnega treninga za trenerke_je o preseganju
sovražnega govora v okviru projekta strateškega partnerstva Hate Speech
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Disarmament v Ljubljani v sodelovanju s štirimi partnerskimi organizacijami iz
evropskih držav.
Poslana ponudba vsem srednjih šolam v Sloveniji za izvedbo delavnice Kultura
poniževanja v okviru obveznih izbirnih vsebin.
Udeležba sodelavke Ane Žekar na Seminarju o inovativnih praksah na področju
komuniciranja – Kaboom v organizaciji Zavoda Movit.
Udeležba na konferenci IGLYO (International Gay and Lesbian Youth Organisation) v
Zagrebu, na kateri je skupščina uradno potrdila Društvo Parada ponosa za
polnopravno članico.
Začetek izvajanja projekta strateškega partnerstva Inclusive Erasmus+.

Oktober 2017:
● Zaključek izvajanja raziskave o situaciji mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji in priprava na
izdajo publikacije na podlagi vzorca 750 LGBTIQ+ mladih med 16 in 30 let iz cele
Slovenije.
● Priprave na izvedbo delavnic Kultura poniževanja po šolah in mladinskih centrih v
novembru in decembru; koordinacijski sestanek ekipe trenerk_jev, ki delavnice izvaja.
● Oddaja prijave za prostovoljsko službo EVS za leto 2018 v sklopu programa Erasmus+
Mladi v Akciji.
● Oddaja prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni
občini Ljubljana na področju socialnega varstva in varovanja zdravja.
● Nominacija projekta strukturiranega dialoga za državno priznanje za izjemne dosežke
v mladinskem sektorju s strani DIC Legebitra.
● Udeležba na okrogli mizi o prostovoljstvu v Mladinskem centru Celje.
● Izvedba 3-dnevnega treninga zagovorništva za mlade LGBTIQ+ osebe in mlade
pripadnice_ke drugih manjšin in družbeno marginaliziranih skupin (v okviru projekta
strukturiranega dialoga).
● Izvedba Lezbičnega bara in otvoritev jesenske sezone.
● 19. 10. 2017: izvedba rednega občnega zbora društva in izvolitev novega upravnega
odbora.

November 2017:
● Izdelava končne analize rezultatov ankete o situaciji mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji
ter izdelava publikacije in s tem zaključek projekta strukturiranega dialoga.
● Izvedba delavnice Kultura poniževanja v Mladinskem centru Podlaga v Sežani.
● Izvedba razstave in delavnice Kultura poniževanja na Srednji šoli Veno Pilon v
Ajdovščini in v dijaškem domu v Ajdovšini;
● Oddaja prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni
občini Ljubljana na področju kulture za leto 2018.
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● Oddaja prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni
občini Ljubljana na področju mladine za leto 2018.
● Priprava modula za izvedbo treningov za 100 mladinskih delavk_cev v prvi polovici
leta 2018 v okviru projekta strateškega partnerstva Hate Speech Disarmament.
● Izdelava publikacije ob zaključku projekta Kultura poniževanja.
● Izdaja knjige Med njima je glasba avtorice in sodelavke društva Nine Dragičević.
● Udeležba na prvem študijskem obisku v sklopu projekta strateškega partnerstva
Inclusive Erasmus+ na Škotskem pri organizaciji Interfaith Scotland.
● Udeležba na prvem mednarodnem projektnem srečanju v sklopu projekta strateškega
partnerstva Inclusive Erasmus+.
● Oddaja prijave za javna dela v letu 2018 na področju pomoči pri izvedbi kulturnih
aktivnosti.
December 2017:
● Izvedba razstave in delavnice Kultura poniževanja v Mladinskem centru Celje.
● Udeležba 7 članic_ov društva na drugem treningu za trenerke_je v okviru projekta
strateškega partnerstva Hate Speech Disarmament na Portugalskem.
● Dogodek ob zaključku leta in podelitev posebnih priznanj vsem prostovoljkam_cem
društva v letu 2017.
● Izvedba Lezbičnega bara.
● Začetek priprav na izvedbo prostovoljske službe programa EVS v letu 2018.
● Oddaja več poročil za izvedene projekte v letu 2018.
Pripravila Simona Muršec,
Predsednica Društva Parada ponosa
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