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VIZIJA DELOVANJA DRUŠTVA PARADA PONOSA 2022-2023 IN 

NAČRTOVANI PLAN DELA 

ZA LETO 2022 
 

Vizija delovanja društva 2022-2023 

Društvo bo v letih 2022 in 2023 zasledovalo obstoječo Strategijo delovanja društva 2021-

2023. Ob koncu vsakega leta bomo strategijo prevrednotili in po potrebi dodelali. 

 

V letu 2021 se je izkazalo, da je potrebno prevrednotiti koncept ustanovitve mladinske sekcije 

kot je prvotno bil zamišljen, zato nas v letu 2022 čaka največja sprememba prav na tem 

področju. Namesto prvotno zastavljenih 5-ih tematskih programov bomo v letu 2022 

konsolidirali še šesti – Mladinski program – ki je sedaj načrtovan kot stalen program društva, 

neodvisno od tega kako se bo razvijala mladinska sekcija društva. 

 

Društvo bo tekom mandata: 

- Okrepilo svoje delovanje navznoter:  

• povečanje članstva,  

• delovanje mladinske sekcije,  

• polno delovanje vseh programov,  

• komunikacija in mobilizacija članstva in podpornic_kov 

• okrepitev zaposlitvene strukture in profesionalizacija kadrov 

• povečanje finančne stabilnosti 

- Okrepilo svoje delovanje navzven:  

• povečana vidnost in medijska prisotnost tudi izven časa Festivala,  

• večja prepoznavnost delovanja društva med ciljnimi javnostmi, ki ni zgolj vezana na 

Parado 

• prepoznavnost delovanja društva se bo pretopila v povečanje pridobivanja donacij 

• večja prepoznavnost med civilno družbo v Sloveniji, druge organizacije in iniciative 

se bodo obračale na nas za partnerstva in sodelovanje  

 

Plan dela 2022: 

 

1. FESTIVAL PARADA PONOSA 2022 

● Tema: Mobilizacija za volitve 



 

 
Društvo Parada Ponosa // Pride Parade Association  

Dunajska cesta 10 

1000 Ljubljana, Slovenia 

www.ljubljanapride.org; info@ljubljanapride.org 

● Slogan: »Mavrični glas seže v deveto vas« 

● Paradni dan 11. junij 2022 v sklopu Festivala Junij 

● Izvršna producentka Festivala: Eva Jus 

● Opredeljenih nekaj krovnih elementov ter kapacitete ekipe 

● Več o festivalu na za to posebnem občnem zboru v februarju 2022 

 

Razvojni cilji Festivala za leto 2022: 

1. Do konca leta 2022 bomo izdelali strateški načrt za upravljanje Festivala ter opredelili 

osnovna razmerja v statute 

2. Pridobitev sredstev za zaposlitev izvršne_ga producentke_a Festivala 

3. Izdelan cikel načrtovanja festivalskih aktivnosti 

4. Zagotovitev sredstev za izvedbo Festivala v letu 2023 

5. Izvedli bomo 3 usposabljanja na delovnem mestu 

 

 

2. PROGRAM NASLAVLJANJE VRSTNIŠKEGA NASILJA 

Cilji programa za leto 2022: 

1. Vzpostavljena Mreža vključujočih šol Slovenije, v kateri bo sodelovalo vsaj 5 šol 

2. Razvit in stestiran modul delavnic za mlade, učiteljice_je, mladinske delavke_ce in starše 

s področja naslavljanja vrstniškega nasilja (za fizično in spletno izvedbo) 

3. Opolnomočenje LGBTIQ+ mladih, posebej tistih z izkušnjo vrstniškega nasilja, za 

ozaveščanje in odzivanje na vrstniško nasilje 

4. Ozaveščanje širše javnosti o vrstniškem nasilju, s poudarkom na specifikah naslavljanja 

vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, identitete in/ali izraza 

5. Vzpostavitev sodelovanja s pristojnimi institucijami za razvoj sistemskega naslavljanja 

problematike vrstniškega nasilja v šolah 

6. Delujoča skupina mladih z izkušnjo vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, 

idenitete in/ali izraza, ki uporablja metodo pripovedovalstva za peer-to-peer naslavljanje 

vrstniškega nasilja 

7. Vzpostavljena koordinacija komunikacije in sodelovanja s šolami 

 

 

3. PROGRAM LGBTIQ+ PROSTOVOLJSTVO 

Cilji programa za leto 2022: 

1. Promocija priporočil o vključujočem prostovoljstvu med odločevalkami_ci  

2. Promocija smernic za vključujoče prostovoljske aktivnosti znotraj mladinskega sektorja 
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3. Okrepitev sodelovanja z vsaj 3 organizacijami iz tujine, ki ponujajo prostovoljske 

priložnosti LGBTIQ+ mladim znotraj ESE programa  

4. Posodobitev modula usposabljanja koordinatork_jev in mentoric_jev prostovoljstva 

5. Vzpostavitev protokola DPP o prostovoljstvu  

6. Promocija prostovoljskih priložnosti med LGBTIQ+ mladimi  

7. Izvedba skupinske aktivnosti za 15 mladih LGBTIQ+ prostovoljk_cev in vsaj 4 dolgoročne 

aktivnosti  

8. Vključeno vsaj 50 lokalnih prostovoljk_cev v podpiranje delovanje društva 

 

 

4. PROGRAM TRANSFORMACIJA SOVRAŽNEGA GOVORA 

Cilji programa za leto 2022: 

1. Pridobitev sredstev za zaposlitev koordinatorke_ja programa v letu 2023 

2. Krepitev kompetenc medijsko-komunikacijske ekipe DPP pri soočanju s sovražnim 

govorom na spletu 

3. Ozaveščanje javnosti preko medijskih kampanj o negativnemu vplivu sovražnega 

govora  

4. Izobraževanje mladih iz marginaliziranih skupin o tem, kako na kreativne načine 

naslavljati sovražni govor   

5. Razvoj in promocija orodij za mapiranje in naslavljanje sovražnega govora v javnemu 

prostoru 

 

 

5.  PROGRAM ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA ZA BREZDOMNOST IN STANOVANJSKO 

IZKLJUČENOT LGBTIQ+ MLADIH SQVOT 

Cilji programa za leto 2022: 

1. Povečanje števila dolgoročnih in občasnih uporabnic_kov (10 dolgoročnih in 60 občasnih 

uporabnic_kov) 

2. Vzdrževanje in nadaljnje usposabljanje skupine gostiteljic_jev 

3. Vzpostavitev strokovnih smernic za psihosocialno svetovanje ter oblikovan protokol za 

svetovanje 

4. Vzpostavitev strokovnih smernic za delo z družino ter oblikovan protokol za delo z 

družino 

5. Izvajanje terenskega in skupnostnega dela (redno izvajanje aktivnosti, vsaj 10 v letu) 

6. Vzpostavljena učinkovita strategija prisotnosti na socialnih omrežjih za namen 

informiranja in ozaveščanja in 200 novih sledilk_cev na socialnih omrežjih  

7. Pridobitev javnega interesa na področju socialnega varstva 
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8. Zagovorništvo na nacionalni ravni (srečanja s predstavnicami_ki MDDSZEM, MZ in JSSRS) 

9. Izvedba enega treninga za strokovne in mladinske delavke_ce  

 

 

6.  MLADINSKI PROGRAM 

Cilji programa za leto 2022: 

1. Do konca leta 2022 se v statutu opredeli mladinska sekcija DPP 

2. Vzpostavitev skupine mladih LGBTIQ+ oseb, ki se angažira znotraj mladinske sekcije in 

pripravi dogodek za Festival 2022 

3. Redno in kontinuirano vključevanje vsaj 4-ih prostovoljk_cev v pripravo dlje trajajočih 

aktivnosti mladinskega programa do konca 2022  

4. Povečanje števila udeležencev aktivnosti mladinskega programa za 30% glede na leto 

2021 

5. Krepitev kompetenc koordinatorke mladinskega programa za samostojno opravljanje 

svoje vloge 

6. Učinkovita promocija programa in priložnosti znotraj njega za mlade LGBTIQ+ osebe s 

poudarkom na prisotnosti na družbenih omrežjih, razvojem vizualne podobe in 

komunikacijske strategije programa in/ali mladinske sekcije 

 

7.  PROGRAM VKLJUČUJOČE ORGANIZACIJE 

Cilji programa za leto 2022: 

1. Krepitev in širitev mreže vključujočih organizacij na lokalni in nacionalni ravni ter 

vzpostavitev mednarodnega povezovanja z namenom doseganja zgornjega cilja.  

2. Postavitev temeljev za vzpostavitev sistema certificiranja vključujočih organizacij 

3. Vzpostavitev modula za usposabljanje organizacij po priročniku Vključujoče organizacije 

- priročnik za organizacijski razvoj po posameznih področjih delovanja organizacije 

4. Izveden mednarodni trening za mladinske delavke_ce ter kadre v mladinskih 

organizacijah 

5. Izvedeno eno usposabljanje na delovnem mestu 

6. Pridobitev sredstev za zaposlitev koordinatorke_ja programa v letu 2023 

 

 

ŠIRŠI ORGANIZACIJSKI RAZVOJ:  

- KREPITEV KADROV IN PROFESIONALIZACIJE ORGANIZACIJE 

- STABILNO FINANČNO POSLOVANJE TEMELJEČE NA RAZNOLIKIH VIRIH 

FINANCIRANJA 
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Razvojni cilji organizacije za leto 2022: 

- Ohranitev zaposlitve za 0,5 FTE za področje pisanja razpisov 

- Investicija v razvoj pristopov za pridobivanje donacij posameznic_kov (member 

fundraising, crowdfunding, small individual donations...) 

- Zaprosili bomo za status humanitarne organizacije 

- Zaprosili bomo za status organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva 

- Vzpostavitev komunikacijske strategije društva ter opredelitev vloge osebe za stike z 

javnostmi med zaposlenimi 

- Okrepitev deleža pridobitne dejavnosti ter analiza priložnosti za razvoj pridobitne 

dejavnosti 

- Povečali bomo delež dohodnine na vsaj 500 EUR/letno 

- Razvoj delovnega mesta »Administrativne in kadrovske vodje« z začetno zaposlitvijo 0.5 

FTE ter pridobitev finančnih virov za zaposlitev za polni delovni čas v letu 2023 

- Določeno klasifikacijo delovnih mest ter opredelitev plačnih razredov 

- Okrepitev bazena trenerk_jev društva v skladu z razvojnimi potrebami organizacije 

- Osvežitev Statuta konec leta 2022 ter določitev manjkajočih pravilnikov 

- Razvoj koncepta in strukture Mladinske sekcije ter njena umestitev v strukturo delovanja 

društva 

- Definiranje pozicije Festivala Parada ponosa ter razjasnitev razmerij med organizacijo 

Festivala, Upravnim odborom društva in ekipo zaposlenih 

 

 

 

Simona Muršec 

Predsednica društva Parada ponosa 

V Ljubljani, dne 16.12.2021 


