
VKLJUČUJEMO
LGBTIQ+ MLADE
KATALOG PONUDBE DELAVNIC IN 
IZOBRAŽEVANJ DRUŠTVA PARADA PONOSA



Pred vami je nabor delavnic in usposabljanj, ki jih ponujamo v Društvu Parada ponosa. 
Delavnice se dotikajo tematik ustvarjanja varnejših prostorov, vključevanja, naslavljanja  
sovražnega govora, preprečevanja vrstniškega nasilja, spolne usmerjenosti in spolne 
identitete, prostovoljstva ter človekovih pravic - Vse to kar potrebujejo LGBTIQ+1  
mladi, da se počutijo sprejeto in varno, da lahko sodelujejo v aktivnostih vaše 
organizacije.

V Društvu Parada ponosa redno izvajamo izobraževalne aktivnosti za mlade in vse, ki z 
mladimi delajo in jih podpirajo. 

Aktivnosti za mlade so namenjene odpiranju prostora za teme povezane 
• z LGBTIQ+ identitetami, 
• s težavami s katerimi se srečujejo mladi z marginaliziranimi ozadji,
• z namenom skupnega raziskovanja kako narediti mladinske aktivnosti in prostore res 

vključujoče, podporne in odprte za vse mlade, ki se srečujejo z različnimi oblikami 
diskriminacije.

Aktivnosti za vse, ki delajo z mladimi pa so namenjene podpori pri njihovem 
delu z mladimi iz marginaliziranih skupin in pri naslavljanju tem, ki se dotikajo varnejšega  
prostora, vrstniškega nasilja, sovražnega govora in vključevanja, s poudarkom na 
specifikah LGBTIQ+ mladih.
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1 Lezbijke, geji, biseksualne, transspolne, interspolne,  kvir osebe in druge osebe nenormativnih spolov ali spolnih usmerjenosti

KAJ PRIDOBIJO MLADI?
• Varen prostor za odpiranje tem povezanih s spolno usmerjenostjo in 

spolno identiteto
• Vpogled v potrebe in izzive s katerimi se soočajo LGBTIQ+ mladi
• Poznavanja vzrokov in posledic vrstniškega nasilja in sovražnega 

govora ter odzivanja nanj
• Zavedanje o družbenih neenakosti in lastni vlogi pri preprečevanju 

nasilja
• Razvoj empatije in sposobnosti vpogleda v izkušnje vrstnic_kov
• Sposobnost prenosa naučenega v vsakdanje interakcije 



KAJ PRIDOBIJO MLADINSKE_I DELAVKE_CI?

• Poznavanje osnov LGBTIQ+ identitet in metod za delo z LGBTIQ+ 
mladimi

• Vpogled v lastna prepričanja glede dela z LGBTIQ+ mladimi 
• Spoznavanje koncepta varnejšega prostora in njegov prenos v  

vsakdanje delo
• Orodja za naslavljanje vrstniškega nasilja in sovražnega govora v 

skupini mladih
• Prepoznavanje manj vidnih oblik nasilja in njihovih dinamik 
• Metode vključevanja (LGBTIQ+) mladih in nudenje podpore  

ranljivim mladim

KAJ PRIDOBI ORGANIZACIJA?
• Strategije vključevanja mladih iz marginaliziranih skupin s 

poudarkom na LGBTIQ+ mladih na vseh ravneh organizacije
• Vzpostavljanje in nadgrajevanje bolj vključujoče organizacijske klime 

tako za mlade s katerimi dela, kot za zaposlene, prostovoljke_ce ter 
vse, ki prihajajo v stik z organizacijo 

• Vzpostavljanje in prepoznavnost organizacije kot varnejšega 
prostora za mlade

• Vpogled in refleksija o delovanju organizacije na področjih vključujo-
čnosti in dela z mladimi iz marginaliziranih skupin



SPLETNO OKOLJE - NOVA REALNOST
Delavnice in usposabljanja so na voljo tudi v digitalni obliki oziroma prilagojene za 
izvedbo v skrajšani obliki z uporabo spletnega orodja Zoom. Zavedamo se, da je učni 
proces v digitalnemu okolju popolnoma drugačen in zahteva drugačne pristope. 

Ali veste, kako se odzvati na pojav sovražnega govora na digitalni delavnici, 
ki jo izvajate?

Ali veste, kako ustvariti varen prostor za (LGBTIQ+) mlade na spletnem 
dogodku?

Ali veste, kako omogočiti vključevanje ranljivih mladih v digitalnem okolju?

Digitalne delavnice poleg nabora zgoraj omenjenih ključnih kompetenc tako ponujajo  
tudi spoznavanje specifičnih metod za ustvarjanje varnega digitalnega prostora in 
spoznavanje metod za podporo udeleženk_cev v digitalnem okolju. 

Poleg tega so vse delavnice na volju tudi v angleškemu jeziku. 

Natančnejše informacije o možnosti izvedbe delavnic vključno s finančnimi pogoji so 
navedene spodaj.

Vse delavnice in usposabljanja izvaja trenerska ekipa Društva Parada ponosa, ki jo  
sestavlja usposobljen in izkušen kader. V zadnjih nekaj letih smo gostovale_i v več kot 
tridesetih mladinskih centrih in organizacijah ter osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. 
Več o bazenu trenerk_jev Društva Parada ponosa lahko preberete na spletni strani:
http://www.ljubljanapride.org/trenerstvo/.

Delavnice so v veliki meri prilagodljive tako časovno kot za različne ciljne 
skupine. Če želite, da delavnice prilagodimo za vaše potrebe, nam pišite 
na info@ljubljanapride.org.

Izvedbo delavnic sofinancirajo:

http://www.ljubljanapride.org/trenerstvo/
mailto:info%40ljubljanapride.org?subject=


Usposabljanja za mlade

1. LGBTIQ+ tematike
1.1 ABC o LGBT
1.2 LGBTIQ+ prostovoljstvo

2. Preprečevanje vrstniškega nasilja
2.1 Kultura poniževanja
2.2 Razstava Kultura poniževanja

3. Naslavljanje sovražnega govora
2.2 DekontRaminacija

Usposabljanja za učiteljice_e in ostale šolske strokovne delavke_ce, ki 
delajo s skupinami mladih

1.  ABC o LGBT

2. Ustvarjanje varnejših in vključujočih prostorov

3. Zgrabimo sovražni govor za roge

4. Prepoznavanje, naslavljanje in preseganjje medvrstniškega nasilja

Mreža vključujočih organizacij

Cenik delavnic

O izvajalkah_cih

Priročniki in gradiva
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USPOSABLJANJA 
ZA
MLADE



LGBTIQ+ TEMATIKE 

60 ali 90 minut

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki. 

1
1.1 ABC O LGBT

Udeleženke_ci bodo spoznale_i osnove o različnih  
spolnih usmerjenostih in spolnih identitetah. Skupaj  
bomo razbijale_i stereotipe, odgovarjale_i na  
vprašanja in se spoznale_i z LGBTIQ+ osebami,  
ki bodo z mladimi spregovorile tudi skozi lastne 
izkušnje.

KOMPETENCE

znanje o različnih
 spolnih usmerjenostih 
in spolnih identitetah 

veščine uporabe 
vključujočega jezika 

razvoj empatije in 
sposobnost vpogleda v 

izkušnje vrstnic_kov

refleksija o družbenih 
neenakostih
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vse_i, ki jih zanimajo 
prostovoljske priložnosti 
na splošno ali v LGBTIQ+ 
organizacijah oz. na
področju LGBTIQ+
tematik 

60 ali 90 minut

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki. 

1.2 LGBTIQ+ PROSTOVOLJSTVO
Predstavitvena delavnica bo mladim približala  
prostovoljsko delo kot priložnost za osebno  
rast, pridobivanje izkušenj, zabavo, pomoč  
drugim, prijateljstvo ter grajenje skupnosti in 
ustvarjanje sprememb v družbi. Prostovoljstvo 
bomo predstavile_i skozi lastne izkušnje s  
prostovoljskimi aktivnostmi na področju  
LGBTIQ+tematik. Poseben poudarek bo 
namenjen možnosti vključevanja v raznolike 
mednarodne prostovoljske projekte skozi 
program Evropska solidarnostna enota. 

KOMPETENCE

poznavanje načel in 
vrednot prostovoljstva

poznavanje različnih 
možnosti za 

vključevanje v 
prostovoljstvo, 

posebej mednarodno

veščine
samostojnega iskanja

prostovoljskih 
priložnosti

sposobnost vpogleda v 
izkušnje vrstnic_kov s

področja prostovoljstva

vpogled v delo LGBTIQ+ 
organizacij in možnosti za 

prostovoljenje
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KOMPETENCE

poznavanje vzrokov in 
posledic vrstniškega 

nasilja

prepoznavanje manj 
vidnih oblik vrstniškega 

nasilja in njihovih
dinamik 

pridobljene različne 
metode odzivanja na 

vrstniško nasilje

zavedanje o lastni vlogi in 
odgovornosti pri

preprečevanju 
vrstniškega nasilja

razvoj empatije in
strpnosti do vrstnic_kov 

iz ranljivih skupin, 
vključno z LGBTIQ+

90 minut

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki. 

Delavnico Preseganje kulture poniževanja ponavadi izvajamo v kombinaciji z otvoritvijo  
razstave umetniških del (mladih) LGBTIQ+ oseb, ki so doživele vrstniško nasilje na 
podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. 

PREPREČEVANJE VRSTNIŠKEGA2NASILJA

2.1 KULTURA PONIŽEVANJA
Cilj delavnice je opolnomočiti mlade, ki so priča 
vrstniškemu nasilju, da reagirajo in se zoperstavijo  
kulturi nasilja. Udeleženke_ci bodo skozi 
raziskovanje resničnih primerov vrstniškega nasilja 
razmišljale_i o njegovih vzrokih in posledicah.  
Primerjale_i bodo različne načine odzivanja na 
nasilje in razmislile_i, kaj lahko same_i naredijo, če 
so priča vrstniškemu nasilju.
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Razstava vključuje umetniška dela LGBTIQ+ (mladih)  
oseb, ki so nastala na podlagi njihove izkušnje z  
vrstniškim nasiljem in/ali nasiljem na spletu. Razstava 
vključuje izdelke osmih mladih LGBTIQ+ oseb iz  
Slovenije ter dveh LGBTIQ+ oseb iz tujine. Njihovi  
izdelki so raznoliki: od ilustracij do poezije, stripov, 
plakatov in publikacij, ki se gibljejo med humornim,  
eksperimentalnim in intimnim, vedno pa s sporočilom 
mladim osebam, ki doživljajo vrstniško nasilje, da niso 
same. 

Razstava omogoča mladim, da se skozi vizualno 
sporočilnost na oseben način povežejo s čustvi in 
stiskami, hkrati pa tudi s pogumom in  
opolnomočenostjo avtoric_jev. Na ta način se  
ustvarja prostor za empatijo in ranljivost. Otvoritev 
razstave spremlja osebna zgodba mlade LGBTIQ+ 
osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja (v živo na dogodku 
ali video zgodba). 

Tako delavnica kot razstava sta na voljo tudi samostojno. 

Razstava KULTURA PONIŽEVANJA
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Naslavljanje sovražnega govora na ulici (grafiti in ulična umetnost)

Udeleženke_ci bodo pridobile_i znanje o sovražnem  
govoru, njegovih vzrokih in posledicah. V praktičnem 
delu se bodo spoznale_i z družbenim vplivom grafitov  
in ulične umetnosti ter same_i ustvarile_i kreativne 
slogane za ustvarjanje alternative sovražnim sporočilom. 
Glede na možnosti,  lahko praktični del delavnice vsebuje  
tudi pregled in analizo grafitov v okolici skozi uporabo 
inovativnega orodja za mapiranje grafitov. 
Več na www.dekontraminacija.org
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NASLAVLJANJE SOVRAŽNEGA3GOVORA

3.1 DekontRaminacija

180 minut

Naslavljanje sovražnega govora na spletu
3.2 DekontRaminacija

Udeleženke_ci bodo pridobile_i znanje o sovražnem  
govoru, njegovih vzrokih in posledicah. V praktičnem 
delu bodo na podlagih resničnih sovražnih komentarjev s 
spleta ustvarjale_i alternativne kreativne in humorne 
odzive na sovraštvo na spletu.

180 minut

Naslavljanje sovražnega govora v vsakdanji komunikaciji
3.3 DekontRaminacija

Udeleženke_ci bodo pridobile_i znanje o sovražnem 
govoru, njegovih vzrokih in posledicah. V praktičnem 
delu bodo s pomočjo igre vlog in drugih kreativnih metod 
preizkušale_i različne odzive na sovražne izjave v 
vsakdanjih situacijah, kot so pogovori med prijatelji, na 
šolskih hodnikih, sovražno nastrojene šale in podobno.

180 minut

mailto:www.dekontraminacija.org?subject=
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KOMPETENCE

poznavanje vzrokov, 
posledic in oblik 

sovražnega govora 

spoznavanje z različnimi 
možnostmi reagiranja 

na sovražni govor

sposobnost prenosa 
naučenega v

vsakdanje interakcije

vpogled in refleksija 
kreativnih oblik

naslavljanja sovražnega 
govora

Delavnice DekontRaminacije so na voljo tudi v digitalni obliki v skrajšanem obsegu 
(90min). 



USPOSABLJANJA ZA
MLADINSKE DELAVKE_CE
IN VSE, KI DELAJO S 
SKUPINAMI MLADIH



KOMPETENCE

poznavanje vzrokov in 
posledic vrstniškega 

nasilja

prepoznavanje manj 
vidnih oblik vrstniškega 

nasilja in njihovih
dinamik 

pridobljene različne 
metode odzivanja na 

vrstniško nasilje

zavedanje o lastni vlogi in 
odgovornosti pri

preprečevanju 
vrstniškega nasilja

razvoj empatije in
strpnosti do vrstnic_kov 

iz ranljivih skupin, 
vključno z LGBTIQ+
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1. ABC O LGBT
Udeleženke_ci bodo spoznale_i osnove o različnih spolnih 
usmerjenostih in spolnih identitetah ter ključno izrazoslovje s 
področja LGBTIQ+ tematike. 

• Kako vključevati in podpirati transspolne in nebinarne 
osebe? 

• Kaj naredimo, če osebo naslovimo z napačnim zaimkom?
• Zakaj ne smemo od LGBTIQ+ osebe v skupini pričakovati, 

da nas izobražuje? 
• Zakaj bi naj naša organizacija imela mavrično zastavo?

Skozi delavnico bomo odgovorile_i na ta in mnoga druga vaša 
vprašanja. Skupaj bomo naslovile_i konkretne potrebe in izzive, 
s katerimi se mlade LGBTIQ+ osebe srečujejo in razmislile_i o 
možnih odzivih nanje. 

90 minut



1 dan (8 ur);
mogoča je tudi
izvedba v dveh dneh
(2 × 4 ure)

Udeleženke_ci se bodo spoznale_i s konceptom 
varnejših prostorov ter  pridobile_i veščine za 
ustvarjanje vključujočega okolja v skupini skozi 
ustvarjanje in vzdrževanje varnejšega prostora. Poseben  
poudarek bo na strategijah vključevanja mladih iz 
marginaliziranih skupin skozi prizmo potreb LGBTIQ+ 
mladih. 
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2. USTVARJANJE VARNEJŠIH IN
VKLJUČUJOČIH PROSTOROV

KOMPETENCE

spoznavanje LGBTIQ+ 
identitet in specifik dela 

z LGBTIQ+ mladimi 
spoznavanje koncepta 

varnejšega prostora

pridobljena orodja za 
grajenje varnejšega 
prostora, njegovo 

vzdrževanje ter
orodja za ukrepanje, 
ko je varnejši prostor 

porušen 

razumevanje 
vključujočega dela z 
LGBTIQ+ mladimi z 

namenom vključevanja 
in nudenja podpore 

LGBTIQ+ mladim 
pregled in refleksija 

vključujočih praks, ki jih 
organizacija uporablja pri 

svojem delovanju

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki v skrajšanem obsegu (120 min). 



KOMPETENCE

boljše poznavanje širših 
družbenih vzrokov, 

posledic in oblik 
sovražnega govora 

veščine uporabe 
kreativnih metod 

naslavljanja 
sovražnega govora v 

skupini mladih

vpogled in refleksija 
kreativnih oblik

naslavljanja sovražnega 
govora z mladimi 

sposobnost prenosa 
naučenega v vsakdanje 

interakcije

Modul prepoznavanja sovržanega govora je na voljo tudi v digitalni obliki v skrajšanem 
obsegu (120 min). 
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3. ZGRABIMO SOVRAŽNI GOVOR
ZA ROGE

1 dan (8 ur);
mogoča je tudi
izvedba v dveh 
dneh (2 × 4 ure)

Udeleženke_ci bodo pridobile_i kompetence za  
prepoznavanje, naslavljanje in transformiranje sovražnega  
govora, usmerjenega proti marginaliziranim skupinam, v  
kontekstu dela s skupinami mladih. Skozi razmislek o povezavi  
med sovražnim govorom, družbenimi neenakostmi in 
razmerji moči bodo krepile_i kompetence za prepoznavanje 
sovražnega govora pri svojem delu. Ozavestile_i bodo 
pomembnost in raziskale_i načine reagiranja na sovražni  
govor. Spoznale_i se bodo s konceptom transformacije 
sovražnega govora ter konkretnimi pristopi in metodami za 
transformacijo pri delu z mladimi.



KOMPETENCE

poznavanje širših 
družbenih vzrokov in 
posledic vrstniškega 

nasilja

prepoznavanje manj 
vidnih oblik 

vrstniškega nasilja in 
njihovih dinamik 

zavedanje o lastni vlogi in 
odgovornosti pri 

preprečevanju 
vrstniškega nasilja

refleksija lastnih 
prepričanj in izkušenj dela 

z ranljivimi skupinami, 
vključno z LGBTIQ+

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki v skrajšanem obsegu (120 min). 
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4. PREPOZNAVANJE, NASLAVLJANJE IN
PRESEGANJE VRSTNIŠKEGA NASILJA

1 dan (8 ur);
mogoča je tudi
izvedba v dveh 
dneh (2 × 4 ure)

Delavnica se osredotoča na razumevanje koncepta 
medvrstniškega nasilja in prepoznavanje manifestacij le-tega v  
različnih kontekstih ter metodami za prepoznavanje in 
naslavljanje vrstniškega nasilja v različnih kontekstih.  
Delavnica bo ponudila vsebine vezane na LGBTIQ+ osebe 
in specifike dela z različnimi ranljivimi skupinami mladih ter 
predstavitev dobrih praks, orodij, metodoloških pristopov 
in strategij za delo s temi skupinami. Delavnica je namenjena  
vsem, ki s posamezno skupino mladih kontinuirano delajo 
dalj časa. 



MREŽA
VKLJUČUJOČIH
ORGANIZACIJ



Potem vas vabimo, da se pridružite Mreži vključujočih organizacij MOL, ki je bila uradno  
ustanovljena  junija 2021 in trenutno šteje 13 članic: Slovensko združenje za cirkuško 
pedagogiko - Cirkokrog, KUD Mreža, Društvo ŠKUC, Društvo informacijski center  
Legebitra, Društvo Ključ, Slovenska Filantropija, Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, 
Zavod Mirovni Inštitut Ljubljana, Društvo DIH, Združenje Sezam (Mladinska postaja Moste), 
KUD Pozitiv, Društvo Humanitas.

Mreža združuje organizacije, ki si prizadevajo za  ustvarjanja varnejšega in vključujočega 
prostora za (mlade) osebe iz marginaliziranih skupin tako znotraj organizacij, kot širše. 
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PRIDRUŽITE SE MREŽI
 VKLJUČUJOČIH ORGANIZACIJ

Ste organizacija, ki deluje na območju Mestne občine Ljubljana?

• Krepitev kapacitet organizacije za boljše vključevanje mladih

• Dostop do nabora orodij za implementacijo vključujočih aktivnosti (recimo  
prenosnih klančin, zvočnih zank, trenerskih pripomočkov …)

• Vpogled v dobre prakse med mladinskimi organizacijami

• Podporo pri oceni potreb mladih za vključevanje v aktivnosti mladinskih organizacij  
in preprek, ki jih pri tem doživljajo

• Opolnomočenje mladinskih delavk_cev za boljše naslavljanje potreb mladih

• Usposabljanja za celotno organizacijo

• Višanje nivoja kvalitete dela organizacije 

• Večji doseg do marginaliziranih skupin mladih

Za vprašanja nam lahko pišete na info@ljubljanapride.org.

Ste organizacija, ki deluje v drugi(h) regijah?

Kljub formalni osredotočenosti Mreže vključujočih organizacij MOL, pa si želimo 
vseslovenskega povezovanja. Če bi vas sodelovanje v mreži zanimalo, nam pišite na 
info@ljubljanapride.org. 

Kot članica mreže, organizacija pridobi:

mailto:info%40ljubljanapride.org?subject=
mailto:info%40ljubljanapride.org?subject=
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CENIK
DELAVNIC

100 € neto,

na posamezno delavnico + povrnjeni potni stroški.

Delavnice v trajanju do 2 uri

140 € neto,

na posamezno delavnico + povrnjeni potni stroški.

Delavnice v trajanju od 2 do 4 ur

200 € neto,

na posamezno delavnico + povrnjeni potni stroški.

Delavnice v trajanju od 4 do 6 ur

300 € neto,

na posamezno delavnico + povrnjeni potni stroški.

Delavnice v trajanju nad 6 ur

Čas kratke pavze se šteje v 
čas izvajanja delavnice, čas 
za kosilo pa je izvzet.



O IZVAJALKAH_CIH

Vse delavnice in usposabljanja izvajajo trenerke_ji neformalnega 
izobraževanja, ki delujejo znotraj bazena trenerk_jev Društva Parada 
ponosa. Bazen je bil vzpostavljen leta 2018 in je danes eno od formalnih 
teles društva. Članice_i bazena soustvarjajo in izvajajo izobraževalne 
aktivnosti in mladinski program društva, večinoma pa so aktivne_i tudi v 
izobraževalnih programih in aktivnostih drugih organizacij v Sloveniji in širše.

Bazen sestavlja ekipa usposobljenih in motiviranih trenerk_jev, ki vse_i  
prihajajo iz LGBTIQ+ skupnosti. Pri svojem trenerskem delu izhajajo iz 
metodoloških pristopov neformalnega izobraževanja in mladinskega dela, 
vsak_a pa ima poleg tega še druge profesionalne kvalifikacije – od socialne 
pedagogike do politologije in mednarodnih odnosov. 

Na vseh delavnicah sta prisotni_a (vsaj) 2 trenerki_ja. Po potrebi trenersko 
ekipo spremlja tudi varna oseba, ki individualno podpira udeleženke_ce in 
skrbi za občutek varnosti vseh prisotnih, posebej pri naslavljanju težkih tem. 
Več o bazenu trenerk_jev na http://www.ljubljanapride.org/trenerstvo/

Več o bazenu trenerk_jev na http://www.ljubljanapride.org/trenerstvo/
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OUTSIDE IN: TRANSFORMACIJA SOVRAŠTVA V 
MLADINSKEM DELU – TEORETIČNI PRIROČNIK

V priročniku lahko najdemo razložene ključne 
koncepte, povezane s sovražnim govorom, njegovo  
vpetostjo v družbena razmerja moči, njegovim  
prepoznavanjem in naslavljanjem v okolju 
mladinskega dela … S pomočjo priročnika lahko  
bolje razumemo kompleksnost sovražnega govora,  
njegove vzroke in posledice, reflektiramo svojo  
vlogo ter se naučimo o transformativnih praksah. 

Priročnik je dostopen na
https://ljubljanapride.org/publikacije/ 

TRANSFORMACIJA SOVRAŽNEGA GOVORA V 
MLADINSKEM DELU – METODOLOŠKI  PRIROČNIK

Metodološki priročnik vsebuje 18 natančno 
razloženih delavnic, materiale in nasvete za njihovo  
izvedbo. Delavnice so enostavne za uporabo v 
praksi in vsebujejo informacije o tem, za katere  
skupine mladih in kakšne situacije so 
najprimernejše. Izberemo lahko tisto, ki ustreza  
našim potrebam in potrebam mladih, s katerimi  
delamo. 

Priročnik je dostopen na
https://ljubljanapride.org/publikacije/ 

NASLAVLJANJE SOVRAŽNEGA GOVORA

Za vas smo pripravili 2 priročnika, ki obravnavata temo sovražnega govora. Prvi ponuja  
teoretični pregled glavnih konceptov, povezanih s pojavom sovražnega govora 
in njegovo transormacijo. Drugi pa je osredotočen na metodološke pristope za 
naslavljanje sovražnega govora v skupini mladih – vsebuje različne delavnice, ki jih je 
mogoče izvajati z raznolikimi skupinami mladih. 

Oba priročnika sta namenjena vsem, ki redno delajo s skupinami mladih: učiteljicam_em, 
pedagoškim delavkam_cem, mladinskim delavkam_cem, mladinskim voditeljicam_em, 
mladinskim aktivistkam_om in prostovoljkam_cem. 
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PRIROČNIKI IN GRADIVA
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KULTURA PONIŽEVANJA: 
NASLAVLJANJE VRSTNIŠKEGA NASILJA

Namen publikacije je ozaveščati o pojavnosti,  
vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja ter 
predvsem o možnostih reagiranja na nasilje za osebe  
v različnih položajih: tako za tiste, ki doživljajo  
nasilje, kot za priče ter učiteljice_e in mladinske 
delavke_ce. Publikacija vsebuje tudi umetniška dela  
in osebne zgodbe mladih, ki izražajo svojo 
izkušnjo z vrstniškim nasiljem na podlagi spolne 
usmerjenosti in/ali identitete, ter spodbudna  
sporočila mladim, ki doživljajo nasilje ali so mu priča,  
ki smo jih zbrale_i na spletu in na izvedenih delavnicah.

Publikacija je dostopna na
https://ljubljanapride.org/publikacije/ 

NASLAVLJANJE VRSTNIŠKEGA NASILJA 

VKLJUČUJOČE ORGANIZACIJE

VKLJUČUJOČE ORGANIZACIJE 
PRIROČNIK ZA ORGANIZACIJSKI RAZVOJ 

Priročnik je primarno namenjen mladinskim 
organizacijam, a je prav tako uporaben  za vse 
nevladne organizacije, institucije in javne organe 
vseh oblik in velikosti, ki si želijo nadaljnji razvoj na 
področju vključevanja in nediskriminacije oseb iz 
marginaliziranih skupin. Ključna dodana vrednost 
tega priročnika je konkretna podpora, ki jo ponuja 
pri razmisleku o delovanju organizacije, skozi orodja 
za samoevalvacijo, akcijski načrt ter primere dobrih 
praks iz Slovenije in tujine. 

Priročnik je dostopen na
https://ljubljanapride.org/publikacije/ 
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VKLJUČEVANJE IN PODPIRANJE LGBTIQ+ MLADIH
V PROJEKTIH (PROSTOVOLJSTVA) 
EVROPSKE SOLIDARNOSTNE ENOTE 

Publikacija ponuja nekaj enostavnih smernic in 
nasvetov za vključevanje LGBTIQ+ mladih v projekte 
prostovoljstva Evropske solidarnostne enote (ESE) ter 
za nudenje podpore v času izvajanja projekta.  Namen 
publikacije je na eni strani opolnomočiti mladinske 
organizacije in organizacije za mlade, ki sodelujejo  
v sklopu programa ESE (tudi tiste, ki bi se želele  
vključiti v program v prihodnosti), na drugi pa jih 
spodbuditi k razmisleku o vključujočnosti in posledično 
kakovosti njihovih prostovoljskih projektov (predvsem 
za LGBTIQ+ mlade). 

Priročnik je dostopen na
https://ljubljanapride.org/publikacije/ 
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Za kakršnakoli vprašanja smo na voljo na info@ljubljanapride.org. 
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