LETNO POROČILO DELOVANJA DRUŠTVA PARADA PONOSA
ZA LETO 2021
Na rednem občnem zboru Društva Parada ponosa, ki se je odvil 25. 11. 2019 je občni zbor
potrdil Vizijo delovanja društva za mandat 2020-21, na občnem zboru 9. 3. 2021 pa Strategijo
delovanja društva v obdobju 2021-2023. Na podlagi sprejete vizije in strategije je bil izveden v
tem poročilu predstavljen program dela društva v letu 2021.

Dosežki programov društva v letu 2021:
V letu 2021 so se polno izvajali naslednji programi:
- Program LGBTIQ+ prostovoljstvo
- Program Naslavljanje vrstniškega nasilja
- Program za zmanjševanje tveganja za brezdomnost in stanovanjsko izključenost
LGBTIQ+ mladih SQVOT
- Mladinski program
V letu 2021 so se delno izvajali naslednji programi:
- Program Transformacija sovražnega govora
- Program Vključujoče organizacije
Program LGBTIQ+ prostovoljstvo
- Uspešno izvajanje dvoletnega projekta prostovoljstva v sklopu programa Evropska
solidarnostna enota (ESE), znotraj katerega smo v letu 2021 gostile_i 2 dolgoročni_a
prostovoljki_ca ter skupinski projekt za 15 prostovoljk_cev v juniju 2021.
- Uspešno posodobljena in razširjena akreditacija za ESE prostovoljstvo ob novem ESE
programu 2021-2027.
- Uspešno smo prijavile_i nov dvoletni prostovoljski projekt na razpis programa ESE,
znotraj katerega bomo že od začetka 2022 gostile_i 2 prostovoljki_ca na dolgoročnem
projektu in s tem dosegle nove razsežnosti, saj organizacija doslej še nikoli ni gostila 4ih
dolgoročnih prostovoljk_cev hkrati.
- Uspešno izvajanje projekta Vključujoče prostovoljstvo, podprto s strani mehanizma
Evropa za državljane, v sodelovanju z dvema novima partnerskima organizacijama iz
Hrvaške in Srbije. Kot največji dosežek razumemo implementacijo mednarodne
konferenca za več kot 270 oseb v tekom Festivala Parada ponosa 2021 in mobilizacijo
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več kot 500 oseb, ki so z nami delile_i svoje predloge in ideje, kako bi lahko
prostovoljstvo bilo bolj vključujoče.
LGBTIQ+ prostovoljstvo na splošno in koncept vključujočega prostovoljstva smo močno
promovirale_i na socialnih omrežjih in na spletu, kar je vključevalo nekaj posnetih
videov, promocijskih kampanj ter angažiranje na TikToku.
Zasnovale_i smo tudi nekaj, za mlade bolj privlačnih materialov za promocijo ESE
prostovoljstva.
Izdale_i smo in začele promovirati publikacijo Vključevanje in podpiranje LGBTIQ+
mladih znotraj projektov (prostovoljstva) Evropske solidarnostne enote – smernice za
organizacije, nadaljnjo promocijo načrtujemo tudi za leto 2022.

Program Naslavljanje vrstniškega nasilja
V letu 2021 smo v okviru programa Naslavljanje vrstniškega nasilja (NVN) uspešno delovale_i
na 3. področjih: tekom celotnega leta pri vzpostavljanju ključnih mehanizmov in razvoju
programa NVN, v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja, financiranega s strani ACF
Slovenija, ter v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja - vrstniško nasilje v šolah,
financiranega s strani programa ESE zaposlitev (od februarja 2021 dalje).
Dosežki:
1. Razvoj programa NVN
- Izvedba 5. delavnic Preseganje kulture poniževanja za mlade (OŠ) in mladinske
delavke_ce (MC Krško);
- Jasno oblikovana grafična in vizualna podoba programa, prenova spletne strani
https://cultureofhumiliation.org/ z vsemi dodanimi in posodobljenimi
vsebinami ter promocija programa na spletnih straneh, družbenih omrežjih,
Mailchimp-u ter javnih dogodkih;
- Vzpostavitev programske ekipe, ki sodeluje pri pripravi in izvedbi programskih
aktivnosti in projektov (koordinatorka, ki je na programu zaposlena za 0.5 FTE,
pomočnica koordinatorke, trenerke kot izvajalke aktivnosti, upravljavka
družabnih omrežij);
- Pridobitev ESE prostovoljke, ki bo v letu 2022 v obsegu 50% delovnega časa
podpirala delo koordinatorke na programu;
- Prijava projekta v okviru norveškega mehanizma, ki bi se dotikal naslavljanja
nasilja v šolah skupaj z DIC Legebitro in tremi slovenskimi fakultetami (PEF UL;
PEF UP, FSD UL): čakamo na rezultate.
2. Projekt Preseganje kulture poniževanja
Navkljub omejitvam zaradi epidemije smo izvedle_i:
- V sodelovanju z Gimnazijo Ptuj 4 delavnice na temo naslavljanja vrstniškega
nasilja za mlade, učiteljice_je in starše, razstavo Preseganje kulture poniževanja
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ter pričele_i z mapiranjem preprek in potreb pri vključevanju LGBTIQ+ tem v
šolsko okolje;
- Izvedeni 2 usposabljanji in 1 delavnica za mlade LGBTIQ+ osebe na temo
naslavljanje vrstniškega nasilja in pripovedovalstva, razvoj delovanja bazena
mladih pripovedovak_cev ter 1 trening za bazen trenerk_jev;
- Vzpostavile_i smo Mrežo vključujočih šol Slovenije ter pričele_i z analizo potreb
med šolami v Sloveniji;
- Vzpostavile_i redno sodelovanje s partnersko organizacijo iz Norveške - Queer
Youth.
3. ESE zaposlitev
Zaposlitev mlade osebe, ki deluje na področju mladinskega dela, neformalnega
izobraževanja, projektnega vodenja in izvajanja aktivnosti programa

Razvoj Programa za zmanjševanje tveganja za brezdomnost in stanovanjsko
izključenost LGBTIQ+ mladih SQVOT
- Izvedena raziskava o bivanjskih razmerah LGBTIQ+ oseb v Sloveniji (498
respondentk_ov)
- Izdano raziskovalno poročilo Ljubo doma? – Bivanjske razmere LGBTIQ+ oseb v
Sloveniji (analizirani odgovori 250 mladih respondentk_ov)
- Organizirana mednarodna konferenca Ljubo doma? – brezdomnost in stanovanjska
izključenost LGBTIQ+ mladih – mednarodni gostje: True Colors United (ZDA),
FEANTSA (EU), Associazione Quore (IT), MOL, JSS MOL, 35 udeleženk_cev na fizičnem
dogodku
- Vzpostavljen mehanizem kratkoročnih kriznih namestitev – 8 aktivnih gostiteljic_ev, 6
namestitev, pravno pregledan tripartitni dogovor za namestitve, 2 izvedeni namestitvi
- Vzpostavljeno delovanje svetovalnice – 8 uporabnikov v letu 2021
- Koordinatorka programa ima opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva
- Prijava Erasmus+ projekta (veliko partnerstvo), MOL projektov sociala in zdravje,
MDDSZEM razpisa za razvojni socialno varstveni program
Transformacija sovražnega govora
- Uspešno izvajanje dvoletnega strateškega partnerstva v sodelovanju s še dvema
mednarodnima organizacijama, ki smo ga zaradi covida-19 podaljšale za dodatnih 6
mesecev v letu 2022. Čaka nas še izdaja publikacije.
- Uspešen zaključek triletnega projekta SAFER, znotraj katerega smo so-organizirale več
kot 10 mednarodnih treningov, okrepile učiteljice_je, postavile_i mentorsko shemo,
razvile kurikulum izobraževanja ter publikacijo za pedagoške delavke_ce. Tekom
Festivala Parada ponosa 2021 smo izvedle veliko konferenco o LGBTIQ+ mladih v šolah.
- Uspešna prijava projekta ACT - Act. Create. Transform. pri Evropski kulturni fundaciji
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Uspešna prijava projekta ILGA - Anti LGBTIQ+ Rhetorics
Obeležitev več kot 10 pomembnih mednarodnih dni
Izpeljanih več kot 7 delavnic za mlade
Izpeljani 3 mednarodni treningi
Posodobitev spletne strani dekontraminacija.org
Vzpostavitev delujoče testne verzije mobilne aplikacije Dekontraminacija ter njeno
testiranje na več mednarodnih treningih in delavnicah

Vključujoče organizacije
- Vzpostavitev pilotne mreže vključujočih organizacij MOL
- Vzpostavitev Kamre, baze pripomočkov in orodij za vključujoče prakse organizacij, ki so
jih organizacije vključene v pilotno mrežo vključujočih organizacij MOL pripravljene
deliti.
- Lansiran vprašalnik za mlade v MOL o potrebah in ovirah pri vključevanju v (mladinske)
organizacije
- Izvajanje rednih mesečnih srečanj mreže in vzpostavljanje sodelovanja z in med
članicami mreže
- Oddana prijava na MOL mladina za 3-letni program in na CMEPIUS za malo sodelovalno
partnerstvo z novo partnersko organizacijo iz Avstrije
- Izdaja slovenske verzije priročnika za Vključujoče organizacije ter njegova promocija v
mladinskem sektorju in širše.
Mladinski program:
- Delna zaposlitev koordinatorke programa
- Skupina mladih je samostojno sproducirala kratek dokumentarni film z mednarodnimi
nastopajočimi ter organizirala premiero tekom festivala Parada ponosa 2021. Film je
tudi umeščen v OFF program LGBT filmskega festivala.
- Uspešno smo izvedle_i 14 dogodkov Parada povezuje, tudi digitalnih v času omejitev
zbiranja
- Uspešno izvajanje in zaključek aktivnosti znotraj projekta transnacionalne mladinske
pobude Dekontraminacija:
o skupina mladih je uspešno izvedla 10 obeležitev mednarodnih dni, tudi v
sodelovanju z nemškimi partnerji Loesje Berlin
o Izvedle_i smo 4 delavnice Dekontraminacije, ki naslavljajo sovražni govor med
vrstnicami_ki, na spletu ter v javnih prostorih
o Izvedle_i smo trening za mladinske delavke_ce in trenerke_je, ki so podpirale_i
skupino mladih pri izvajanju aktivnosti
o V zadnji fazi pred izdajo je tudi rokovnik, pri katerem je sodelovala skupina
mladih
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Preko prostovoljskega projekta ESE smo izbrale_i prostovoljko, ki bo eno leto
podpirala izvajanje mladinskega programa
Uspešna prijava na projekta o trajnostnem aktivizmu na Erasmus + Mladina
Vzpostavitev bazena pripovedovalk_cev društva, ki bo v letu 2022 prešel v program
Naslavljanja vrstniškega nasilja.
Vzpostavitev profila na Tik Toku in objavljeni prvi videi z namenom nagovarjanja
mladih LGBTIQ+ oseb in promocije aktivnosti

Prav tako pa smo v letu izvedle_i tudi Festival Parada ponosa 2021, ki predstavlja največji in
najobsežnejši dogodek znotraj celega leta.
Festival Parada ponosa 2021
- Program festivala na: https://ljubljanapride.org/2021/
- Tema: Uprimo se zatiranju. V letu 2021 je bil Festival posvečen v večji meri aktualnopolitičnemu dogajanju v Sloveniji, obenem pa je v ospredje postavil tudi pomenljivejše
aktivnosti programov društva.
- Festivala in Parade ponosa se je udeležilo vsaj 3500 oseb, pretežno zelo mladih.
Dosežki: največja prisotnost v medijih v zadnjih letih, najbolj obiskana Parada doslej, končno
realiziran program Paradnega dne na velikem odru na Kongresnem trgu v sklopu Festivala
Junij.

Strukturno delovanje društva:
- Dodelali smo zaposlitveno strukturo na programih skladno z novo Strategijo delovanja
društva, ki teži k temu, da bo vsak program do konca leta 2023 imel vsaj za 0,5 FTE
zaposleno koordinatorko. Tako so koordinatorke v polni kapaciteti dobili trije programi:
LGBTIQ+ prostovoljstvo, SQVOT in Naslavljanje vrstniškega nasilja; dodatno smo
investirali resurse v koordinacijo mladinskega programa, ki je tekom leta pridobil
jasnejšo strukturo ter izvajali projekte na preostalih dveh programih.
- S koncem poletja 2021 smo začeli postavljati novo struktura delovanja ekipe, ki sloni na
6ih strokovnih programih, na organizaciji Festivala ter na prenovljeni strukturi na
področju administrativnega in kadrovskega vodenja.
- V skladu s povratnimi informacijami, ki smo jih prejele_i iz strani CNVOS-a in svetovanja
na področju strateškega razvoja organizacije, smo v drugi polovici 2021 naredili
pomembno investicijo na področju pridobivanja sredstev (zaposlitev za 0,5 FTE za
pisanje razpisov in razvoj področja malih zasebnih donacij); začele_i smo razvijati
področje angažiranja članstva in podpornikov ter za leto 2022 začrtali investicijo v PR.
- Uspešna prijava in izvajanje projekta CNVOS - varstvo demokracije
- Posodobitev spletne strani društva
- Novo zastavljena strategija komunikacije s članstvom in podpornicami_ki
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Smo v procesu organizacijskega razvoja pri CNVOS-u, ki se bo ponovno okrepil z novim
letom
Nadaljujemo s procesom vrstniške evalvacije dela med zaposlenimi v društvu, ki
pomembno vpliva na sestavo novih pogodb za leto 2022. Izvedeni letni razgovori s
članicami ekipe.

Poročilo o izvajanju vizije mandata 2020-21:
Vizija delovanja Društva v letih 2020-2021 se je osredotočala na 4 temeljne razvojne osi:
- Konsolidacijo strukture organizacije in prestrukturiranje projektno-tematskega
delovanja v programsko – IZVEDENO V CELOTI
- Prestrukturalizacijo organizacije v krovno Društvo Parada ponosa, pod okriljem
katerega deluje mladinska sekcija – SPREMEMBA STRATEGIJE GLEDE NA DEJANSKO
STANJE
- Notranjo konsolidacijo društvenega delovanja in organiziranja načinov dela IZVEDENO DELNO
- Refleksijo načrtovanja in izvedbe Festivala Parada ponosa – IZVEDENO DELNO
V začetku leta 2021 smo sprejeli Strategijo delovanja društva, ki je tudi nadomestila predhodno
vizijo delovanja. Strategija sledi 5im strateškim ciljem:
Strateški cilj 1: Razvoj in konsolidacija programskega delovanja znotraj 5ih začrtanih
programov
- Program LGBTIQ+ prostovoljstvo
- Program Naslavljanje vrstniškega nasilja
- Program Transformacija sovražnega govora
- Program za zmanjševanje tveganja za brezdomnost in stanovanjsko izključenost
LGBTIQ+ mladih SQVOT
- Program Vključujoče organizacije
Strateški cilj 2: Pravno formalna ureditev in delovanje Mladinske sekcije Društva Parada
ponosa ter formalizacija mladinskega programa društva
Strateški cilj 3: Prevrednotenje načina in strukture organiziranja Festivala Parada ponosa
Strateški cilj 4: Vzpostavitev stabilnega finančnega poslovanja društva, ki temelji na
raznolikih virih financiranja
Strateški cilj 5: Razvoj in konsolidacija kadrovske strukture ter načinov vodenja ekipe, ki bo
doprinesla k trajnostnemu in profesionaliziranemu delovanju Društva
V letu 2021 smo sledile_i strategiji in skladno s tem delovale_i in planirale_i delo v organizaciji.
Preliminarno finančno poročilo za leto 2021:
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Uspešno smo zaključile_i vse predvidene projekte, vsa predložena poročila so bila sprejeta
in preostanki sredstev nakazani. Trenutno še čakamo na nekaj izplačil na podlagi
predloženih/potrjenih poročil. Več projektov pa se nadaljuje tudi v 2022.
Trenutno imamo preko odobrenih projektov in še odprtih izplačil na katera čakamo,
zagotovljena sredstev za plače v prvi polovici leta 2022 v zmanjšanem obsegu za 0,5 FTE.
Imamo zagotovljena tudi osnovna sredstva za operativno delovanje pisarne pod
primerljivimi pogoji kot v letu 2021.
Končno finančno poročilo za leto 2021 bo pripravljeno 31. marca 2022 ter predloženo
relevantnim institucijam.

Pripravila Simona Muršec
Predsednica društva Parada ponosa
V Ljubljani, dne 15. 12. 2021
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