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Pred vami je nabor delavnic in usposabljanj, ki jih v Društvu Parada ponosa ponujamo 
v šolskem letu 2022/2023. Delavnice se dotikajo tematik ustvarjanja varnejših 
šolskih prostorov, naslavljanja sovražnega govora, preprečevanja vrstniškega nasilja,  
vključevanja, spolne usmerjenosti in spolne identitete, prostovoljstva ter človekovih 
pravic.

V Društvu Parada ponosa redno izvajamo izobraževalne aktivnosti za učenke_ce in  
dijakinje_e ter pedagoške delavke_ce.  

Aktivnosti za mlade so namenjene odpiranju prostora za teme, ki so del njihovega  
vsakdanjika, vplivajo na njihova življenja v šoli in izven nje, pogosto pa ne najdejo  prostora 
v šolskih učbenikih oz. v kurikulumu.  

Aktivnosti za učiteljice_e in ostale strokovne delavke_ce na šoli so namenjene  
podpori pri njihovem delu, še posebej kadar prihajajo v stik z mladimi, ki se srečujejo z  
marginalizacijo, oz. se v njihovih delovnih okoljih pojavljajo teme, ki se dotikajo nasilja, 
diskriminacije in negativnega odnosa do ranljivih skupin. 

S kompetencami, pridobljenimi skozi delavnice in usposabljanja, bodo udeleženke_ci 
pridobile_i orodja za lažje prepoznavanje in naslavljanje nasilja ter boljše vključevanje 
mladih z raznolikimi osebnimi okoliščinami v šolski prostor. Ko se šola zaveda 
obstoja raznolikosti in posledično neenakosti v šolskem prostoru ter ima zmožnosti  
prepoznavanja le-teh, lahko deluje po eni strani preventivno pri preprečevanju 
diskriminacije in nasilja, po drugi pa se na obstoječe izzive lahko odziva s pomočjo 
pridobljenega znanja in metodologij.  

Z znanjem o vključevanju LGBTIQ+ mladih in nudenju podpore ranljivim mladim šola 
lahko ustvari varnejši in bolj vključujoč prostor ter svojim učenkam_cem, dijakinjam_om 
v obdobjih prevpraševanja in prvih srečanj a še vedno prisotno stigmo in predsodki 
ponudi drugačno, varnejšo izkušnjo ter jim omogoči, da živijo avtentično  življenje.  

Vse to doprinese k ustvarjanju bolj vključujoče šolske klime ter kulture participacije, 
strpnosti in spoštovanja na šoli.  

DIGITALNO OKOLJE

Zavedamo se, da je učni proces v digitalnemu okolju popolnoma drugačen in zahteva  
drugačne pristope. Zato večino delavnic in usposabljanj ponujamo tudi v digitalni  obliki 
– prilagojenih za izvedbo v skrajšanem obsegu z uporabo spletnega orodja Zoom.  

Digitalne delavnice oz. usposabljanja ponujajo nabor zgoraj omenjenih ključnih  
kompetenc, hkrati pa z uporabo participativnih in kreativnih digitalnih orodij  omogočajo 
aktivno sodelovanje in deljenje izkušenj ter spoznavanje z novimi orodji, ki jih lahko 
udeleženke_ci uporabljajo pri pouku.  

Nenazadnje pa želimo z digitalnimi delavnicami ponuditi možnost udeležbe tudi tistim, ki 
se fizičnih srečanj zaradi časovnih ali drugih omejitev ne bi mogle_i udeležiti. 

Vse delavnice so na volju tudi v angleškemu jeziku. 



Izvedbo delavnic sofinancirajo:

Natančnejše informacije o možnosti izvedbe delavnic vključno s finančnimi pogoji so 
navedene na koncu kataloga. 

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

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

KATIS IZOBRAŽEVANJE  
V šolskem letu 2022/2023 izvajamo tudi usposabljanje Šola kot varen in vključujoč  
prostor za LGBTIQ+ mlade, ki je namenjeno učiteljicam_em v osnovnih in srednjih šolah 
ter v poklicnem izobraževanju, strokovnim delavkam_cem na šoli in/ali v svetovalni službi 
ter ravnateljicam_em. Usposabljanje traja 8 ur in udeleženkam_cem prinese 0.5 točke.
Več o izobraževanju Katis si lahko preberete na strani 14.

https://ljubljanapride.org/trenerstvo/
mailto:info%40ljubljanapride.org?subject=
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Usposabljanja za mlade

ABC o LGBT

učenke_ci osnovnih 
in srednjih šol

45 ali 90 minut

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.

LGBTIQ+ TEMATIKE 1.

KOMPETENCE

poznavanje različnih 
spolnih usmerjenosti in 

spolnih identitet,

razvoj empatije in 
sposobnost vpogleda v 

izkušnje vrstnic_kov,

refleksija o družbenih 
neenakostih.

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki. 

PONUDBA:
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LGBTIQ+ prostovoljstvo

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

45 ali 90 minut

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. 
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KOMPETENCE

poznavanje načel in vrednot 
prostovoljstva,

poznavanje različnih možnosti za 
vključevanje v prostovoljstvo,

vpogled v delo LGBTIQ+ 
organizacij in možnosti za 

prostovoljenje,

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki. 

sposobnost vpogleda v izkušnje 
vrstnic_kov na področju 

prostovoljstva.



PREPREČEVANJE VRSTNIŠKEGA2.
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NASILJA 

Preseganje kulture poniževanja

učenke_ci zadnje 
triade osnovne šole, 
dijaki_nje

90 minut

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 
reagiranja na nasilje in razmislile_i, kaj lahko  
same_i naredijo, če so priča vrstniškemu nasilju. 

KOMPETENCE

poznavanje vzrokov in posledic 
vrstniškega nasilja,

prepoznavanje manj vidnih oblik 
vrstniškega nasilja in njihovih 

dinamik, 

zavedanje o lastni vlogi in 
odgovornosti pri preprečevanju 

vrstniškega nasilja,

razvoj empatije in strpnosti do 
vrstnic_kov iz ranljivih skupin, 
vključno z LGBTIQ+ osebami.

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki. 

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

Delavnico lahko izvedemo tudi na način, kjer učenke_ci oz. dijaki_nje v sklopu delavnice 
izdelajo svoje vizualne izdelke na temo vrstniškega nasilja, ki jih lahko razstavite na šoli. V 
tem primeru se čas trajanja delavnice podaljša (135 min). 



Razstava PRESEGANJE KULTURE
PONIŽEVANJA

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. 
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NASLAVLJANJE SOVRAŽNEGA3. GOVORA

DekontRaminacija:
naslavljanje sovražnega govora na ulici (grafiti in ulična umetnost)

učenke_ci zadnje 
triade osnovne šole, 
dijaki_nje

180 minut

Udeleženke_ci bodo pridobile_i znanje 
o sovražnem govoru, njegovih vzrokih in  
posledicah. V praktičnem delu delavnice se bodo 
spoznale_i z družbenim vplivom grafitov in ulične 
umetnosti ter same_i ustvarile_i kreativne slogane 
za ustvarjanje alternative sovražnim sporočilom. 

DekontRaminacija:
naslavljanje sovražnega govora na spletu

učenke_ci zadnje 
triade osnovne šole, 
dijaki_nje

180 minut

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

DekontRaminacija:
naslavljanje sovražnega govora v vsakdanji komunikaciji

učenke_ci zadnje 
triade osnovne šole, 
dijaki_nje

180 minut

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

8



KOMPETENCE

poznavanje vzrokov, posledic in 
oblik sovražnega govora, 

spoznavanje z različnimi 
možnostmi reagiranja na sovražni 

govor,

vpogled v kreativne oblike 
naslavljanja sovražnega govora,

sposobnost prenosa naučenega v 
vsakdanje interakcije.

Delavnice DekontRaminacije so na voljo tudi v digitalni obliki v skrajšanem obsegu 
(90min). 
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Usposabljanja za učiteljice_e in 
ostale šolske strokovne delavke_ce, 

ki delajo s skupinami mladih

Usposabljanja1.

90 minut Učitelji_ce bodo spoznale_i osnove o različnih spolnih 
usmerjenostih in spolnih identitetah ter ključno izrazoslovje 
s področja LGBTIQ+ tematik. Skupaj bomo pregledale_i 
konkretne potrebe in izzive, s katerimi se mlade LGBTIQ+ 
osebe srečujejo v šolskem okolju, in razmislile_i o možnih 
odzivih nanje.

KOMPETENCE

poznavanje osnov 
LGBTIQ+ identitet,

poznavanje specifik dela 
z LGBTIQ+ mladimi,

refleksija lastnih 
prepričanj in izkušenj 

z delom z LGBTIQ+ 
mladimi. 

ABC o LGBT

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki.
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1 dan (8 ur); 
mogoča je 
tudi izvedba v 
dveh dneh
(2 × 4 ure)

Učitelji_ce bodo pridobile_i razumevanje in veščine za  
ustvarjanje vključujočega okolja v razredu preko upoštevanja  
načel strpnosti in spoštovanja ter poznavanja koncepta 
varnejšega prostora. Pridobile_i bodo tudi znanje za prenašanja 
tega koncepta v vsakdanje delo. Poseben  poudarek bo na 
metodologijah ustvarjanja in vzdrževanja varnejših prostorov 
ter strategijah vključevanja mladih iz  marginaliziranih skupin.  

KOMPETENCE

razumevanje vključujočega dela 
z  LGBTIQ+ mladimi z namenom 
vključevanja in nudenja podpore.  

spoznavanje LGBTIQ+  
identitet in specifik dela z  

LGBTIQ+ mladimi, 

razumevanje načel 
različnosti, strpnosti in  
inkluzije za vključujočo  

razredno in šolsko klimo, 

Strategije celostnega vključevanja 
marginaliziranih skupin

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

spoznavanje in razumevanje  
koncepta varnejšega prostora kot  
metode vključujočega prostora in  

sposobnost prenašanja koncepta v  
prakso,

spoznavanje s 
strategijami za delo z  

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

Učitelji_ce 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

razumevanje sovražnega govora na 
podlagi spolne usmerjenosti in/ali 

spolne identitete.

spoznavanje z različnimi 
možnostmi reagiranja na 
sovražni govor v skupini 

mladih, 

vpogled v kreativne 
oblike naslavljanja 

sovražnega govora z 
mladimi, 

Prepoznavanje in naslavljanje sovražnega 
govora

Modul prepoznavanja sovržanega govora je na voljo tudi v digitalni obliki v skrajšanem 
obsegu (120 min). 

sposobnost prenosa naučenega v 
prakso oz. delo v razredu,

boljše poznavanje širših 
družbenih vzrokov, 

posledic in oblik 
sovražnega govora, 
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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 na spoznavanje metod za  
prepoznavanje in naslavljanje vrstniškega nasilja v različnih  
kontekstih. Delavnica ponuja 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. Vsak_a  
udeleženka_ec dobi tudi priročnike, vezane na tematiko.  
Delavnica je namenjena vsem, ki s posamezno skupino mladih  
(šolskim razredom) kontinuirano delajo dalj časa. 

KOMPETENCE

refleksija lastnih prepričanj in 
izkušenj z delom z ranljivimi  

skupinah, vključno z LGBTIQ+  
mladimi.

 poznavanje širših družbenih  
vzrokov in posledic vrstniškega  

nasilja,

 zavedanje o lastni vlogi in  
odgovornosti pri preprečevanju  

vrstniškega nasilja,

Naslavljanje medvrstniškega nasilja

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

 prepoznavanje manj vidnih oblik  
vrstniškega nasilja in njihovih  

dinamik,

13



Šola, kot varen in vključujoč prostor za 
LGBTIQ+ mlade

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

Delavnica ponuja vsebine, vezane na LGBTIQ+ osebe in 
specifike vključujočega dela z različnimi ranljivimi skupinami  
mladih z namenom vključevanja in nudenja podpore 
(LGBTIQ+) mladim v šolskem okolju ter spoznavanju  koncepta  
varnejšega prostora in prenašanjem tega koncepta v  
vsakdanjo delo za ustvarjanje (bolj) vključujoče  šolske in 
razredne klime. Hkrati pa naslavlja tudi področje  vrstniškega 
nasilja in prepoznavanje manifestacij le-tega v  različnih 
kontekstih ter metode za prepoznavanje,  naslavljanje in 
transformacijo sovražnega govora. Delavnica  ponuja tudi 
predstavitev dobrih praks, orodij, metodoloških  pristopov 
in strategij za delo. Vsak_a udeleženka_ec prejme  tudi 
priročnike, vezane na tematiko. Delavnica je  namenjena 
vsem, ki s posamezno skupino mladih (šolskim  razredom) 
kontinuirano delajo dalj časa. 

KOMPETENCE

razumevanje koncepta 
vrstniškega nasilja 
in prepoznavanje 

manifestacij le-tega v 
različnih kontekstih,

spoznavanje LGBTIQ+ 
identitet in specifik dela z 

LGBTIQ+ mladimi,

razumevanje načel 
različnosti, strpnosti in 
inkluzije za vključujočo 

razredno in šolsko klimo,

spoznavanje in 
razumevanje koncepta 

varnejšega prostora kot 
metode vključujočega 

prostora in sposobnost 
prenašanja koncepta v 

prakso,

razumevanje 
vključujočega dela z 
LGBTIQ+ mladimi z 

namenom vključevanja in 
nudenja podpore,

KATIS 
Katalog: https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG2223.pdf (str. 226) 
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spoznavanje z metodami 
za prepoznavanje, 

naslavljanje in 
transformacijo 

sovražnega govora v 
različnih kontekstih.

Za več informacij lahko pišete na e-mail naslov: info@ljubljanapride.org.

mailto:https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG2223.pdf?subject=
mailto:info%40ljubljanapride.org?subject=


Društvo Parada ponosa je vzpostavilo Mrežo vključujočih šol Slovenije, ki združuje osnovne  
in srednje šole v Sloveniji ter Društvo Parada ponosa z namenom ustvarjanja varnejšega in  
vključujočega šolskega prostora za mlade LGBTIQ+ osebe. 

Namen mreže je promocija in implementacija varovanja ter spoštovanja človekovih pravic, 
boj proti neenakosti in  diskriminaciji ter ustvarjanje varnejših in vključujočih šolskih 
prostorov, poleg tega pa tudi  skupno naslavljanje potreb šol v Sloveniji ter odzivanje na 
izzive in zunanje pritiske pri vključevanju LGBTIQ+ vsebin v šolske aktivnosti. 

Članice Mreže so dosedaj postale: Gimnazija Ptuj, Prva gimnazija Maribor, Gimnazija 
Ormož, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana in Šolski center 
Ljubljana: Evropska šola Ljubljana. 

Več informacij glede namena, zavez in prednosti, ki jo imajo šole članice Mreže, si lahko 
preberete na tej povezavi: 
https://cultureofhumiliation.org/mreza-vkljucujocih-sol-slovenije/. 

Z vprašanji nam lahko pišete na info@ljubljanapride.org.

Mreža vključujočih šol Slovenije je nastala v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja, 
ki je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021 in stremi k povečanju   
občutljivosti šolskega kolektiva in mladih za prepoznavanje negativnega vpliva vrstniškega 
nasilja. 

Mreža vključujočih šol Slovenije2.
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CENIK DELAVNIC

120 € bruto,

na trenerski par + povrnjeni potni stroški po tarifi 0,43€/km. 
(V primeru digitalne izvedbe tega stroška ni.)

Delavnice v trajanju do 2 uri
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Cena na skupino (do 30 oseb)

170 € bruto,

na trenerski par + povrnjeni potni stroški po tarifi 0,43€/km. 
(V primeru digitalne izvedbe tega stroška ni.)

Delavnice v trajanju od 2 do 4 ur
Cena na skupino (do 30 oseb)

240 € bruto,

na trenerski par + povrnjeni potni stroški po tarifi 0,43€/km. 
(V primeru digitalne izvedbe tega stroška ni.)

Delavnice v trajanju od 4 do 6 ur
Cena na skupino (do 30 oseb)

360 € bruto,

 na trenerski par + povrnjeni potni stroški po tarifi 0,43€/km. 
(V primeru digitalne izvedbe tega stroška ni.)

Delavnice v trajanju nad 6 ur oz. celodnevna aktivnost
Cena na skupino (do 30 oseb)

Cena razstave
povračilo potnih stroškov, potrebnih za postavitev in podiranje razstave, po tarifi  
0,43€/km. 



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) dve_a 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: http://www.ljubljanapride.org/trenerstvo/.
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PRIROČNIKI IN GRADIVA

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 tukaj.

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 tukaj. 

NASLAVLJANJE SOVRAŽNEGA GOVORA
Društvo Parada ponosa je pripravilo tri priročnike, ki obravnavajo temo sovražnega 
govora. Prvi ponuja teoretični pregled glavnih konceptov, povezanih s pojavom 
sovražnega govora in njegovo transformacijo. 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 aktiviskam_om in prostovoljkam_cem. 

Tretji priročnik, zasnovan kot učni dnevnik, pa je zastavljen kot učni pripomoček 
za pedagoške in druge šolske delavke_ce na področju naslavljanja neenakosti in 
diskriminacije v šolskem okolju.
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https://ljubljanapride.org/wp-content/uploads/2021/05/Transformacija-sovrastva-v-mladinskem-delu_2020.pdf
https://www.ljubljanapride.org/wp-content/uploads/2020/09/Prirocnik-delavnice_WEB.pdf


BOJ PROTI DISKRIMINACIJI 
MOJ UČNI DNEVNIK

Gre za obsežen učni dnevnik, zastavljen kot 
učni pripomoček za pedagoške in druge šolske 
delavke_ce na področju naslavljanja neenakosti 
in diskriminacije v šolskem okolju. Sestavljen 
je iz različnih elementov: razlag teoretske 
podlage za razumevanje konceptov in ozadja 
družbene neenakosti, diskriminacije in 
izključevanja, vaj in refleksijskih vprašanj. Njihov 
namen je, da vas skupaj popeljemo skozi proces 
(boljšega) razumevanja tematike in poglobljenega 
vpogleda v vas same kot ključe akterke_je 
transformacije šolskega okolja v (bolj) vključujoče 
in varnejše za vse. 

Priročnik je dostopen tukaj. 

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 njihovo 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 tukaj. 

NASLAVLJANJE VRSTNIŠKEGA NASILJA 

NASLAVLJANJE VRSTNIŠKEGA NASILJA
PUBLIKACIJA ZA MLADE

Vsako nasilje je nasilje in nanj je potrebno reagirati.  
V publikaciji lahko najdete resnične zgodbe in 
umetniška dela mladih, o njihovih izkušnjah z 
vrstniškim nasiljem. 

Publikacija je dostopna tukaj. 
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https://ljubljanapride.org/wp-content/uploads/2022/08/Safer-prirocnik.pdf
http://ljubljanapride.org/coh/wp-content/uploads/2019/10/Publikacija-3.pdf
https://ljubljanapride.org/wp-content/uploads/2021/12/Publikacija_mladi_web.pdf


VKLJUČUJOČE ORGANIZACIJE

VKLJUČUJOČE ORGANIZACIJE 
PRIROČNIK ZA ORGANIZACIJSKI RAZVOJ 

Leta 2017 je pet organizacij iz petih držav, ki delajo 
z marginaliziranimi skupinami mladih, vzpostavilo 
partnerstvo, da bi naslovile vedno večjo potrebo 
v mladinskem delu širom Evrope: odgovoriti na 
sovražni govor in sovražno vedenje v mladinskem 
delu, uperjeno proti marginaliziranim skupinam 
mladih.

Društvo Parada ponosa, National Youth Council 
of Ireland (Irski nacionalni mladinski svet) in 
Rauhankasvatusinstituutti RKI ry (Inštitut za mirovno 
izobraževanje) s Finske smo s skupnimi močmi 
razvile_i celostno orodje, v prvi vrsti namenjeno 
podpori organizacij, ki želijo postati bolj vključujoče.

Publikacija je dostopna tukaj. 

Za kakršnakoli vprašanja smo na voljo na info@ljubljanapride.org. 
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https://ljubljanapride.org/wp-content/uploads/2021/06/Vkljucujoce-organizacije_WEB.pdf
mailto:info%40ljubljanapride.org?subject=


Društvo Parada ponosa
Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana

www.ljubljanapride.org
info@ljubljanapride.org


