Nevladniški list

Celo zimo smo se pripravljali na
to, da je spomladi zaživela pobuda
Veliki traven in rožnik – čebelam
hrano na krožnik. Štirinajst občin
je namenilo svoje javne površine tej

Anka Pintar, Zavod Tri
Kot stičišče nevladnih organizacij Gorenjske se trudimo prepoznati in odreagirati na aktualne izzive v skupnosti in prispevati k rešitvam, ki so blizu ljudem. Na področju skrbi za starejše se jasno kažejo potrebe po neinstitucionalnih
programih, kar je izziv in hkrati
priložnost tudi za društva in druge nevladne organizacije. V preteklem letu smo tako organizirali dva posveta na temo skupnostne
skrbi za starejše – torej skrbi, ki
ne poteka v institucijah, ampak v
skupnosti. Pobliže smo med drugimi dobrimi praksami spoznali stanovanjsko skupnost v Davči,
mobilni socialni servis v Bohinju
in dnevne centre za starejše v Ljubljani. Pomemben del skrbi za starejše v skupnosti predstavljajo tudi
društva s svojimi programi in nepogrešljivimi prostovoljci.
S ciljem krepitve prostovoljstva,
deljenja znanj in izkušenj med
ljudmi in društvi ter aktivnega povezovanja med generacijami smo
nevladne organizacije povabili k sodelovanju v pozivu Novi prostovoljci in dolgoživa družba. Izbrali smo
tri vsebinsko izstopajoče projekte,
ki smo jih prepoznali kot izvirne

pobudi, kar je pomenilo, da jih dodatno zasejejo z medovitimi rastlinami in kosijo manjkrat. To je v
mrzli in deževni pomladi pomenilo prispevek k ohranjanju žuželk
opraševalk.
V Škofji Loki smo spomladi organizirali prvo srečanje občinskega Sveta za vključevanje, kjer

in perspektivne. Društvo Univerza
za tretje življenjsko obdobje Škofja
Loka je v projektu Zlati most preko ustvarjalnih delavnic spodbujalo in krepilo 'zlate vezi' medgeneracijskega sodelovanja, predvsem s

sodelujejo predstavnice in predstavniki pomembnih institucij
(občine, šol, vrtcev, zdravstvenega
doma) in priseljenske skupnosti.
Svet za vključevanje je do sedaj edini v Sloveniji, prispeva pa k temu, da
v skupnosti vsi bolje živimo.
V juniju smo bili na seji Razvojnega sveta gorenjske regije

potrjeni predstavnice in predstavniki devetih nevladnih organizacij, ki so svoje delovanje v lokalnih skupnostih razširili tudi v prizadevanja za prvi regijski nevladniški projekt – opozarjanje in
zdravljenje od ekranske odvisnosti otrok, ki je v času epidemije v
porastu.

Poleti so zaživeli medgeneracijski prostovoljski projekti v Bohinju, v okolici Kranja in v Škofji Loki, katerih glavni cilj je povezati društva, ki imajo v svojih
vrstah različno stare članice in
člane, in pridobiti nove prostovoljke in prostovoljce za delo v
skupnosti.

ciljem preprečevanja osamljenosti
med starejšimi ter ekranskih odvisnosti med mladimi. V sodelovanju z Zavodom KRES in mentoricami ustvarjalnih delavnic so z novimi znanji okrepili prostovoljke,

ki bodo izvajale delavnice za mlade v okviru programov prenosa veščin med generacijami.
Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine in Društvo kmečkih in podeželskih žena Gorenjski
nagelj sta se s svojim projektom
želela dotakniti problema prehoda
iz mladinskih podeželskih društev
med aktivne člane/-ice drugih podeželskih društev. S spoznavnim
dogodkom, kjer so člani in članice obeh društev delili različna znanja (cvrtje flancatov, petje, prva pomoč, družabne igre), so tako postavili temelj prihodnjih sodelovanj.
Društvo upokojencev Bohinjska
Bistrica je v partnerstvu z Društvom Invalid Bohinj med poletjem izvajalo interaktivne medgeneracijske delavnice v Bohinjski

Bistrici, v Stari Fužini, v Srednji
vasi in na Gorjušah. Srečanja so
preko ustvarjalnosti in druženja
ob družabnih igrah, ki so jih poimenovali igre bohinjskih generacij, združile društva in prebivalce bohinjskih vasi pri izmenjavi
znanj in izkušenj o zdravi in lokalno pridelani hrani ter o skrbi za
starejše in reševanju problemov
z demenco. Iva Lapajne z Občine
Bohinj, ki je v programu tudi aktivno sodelovala, ocenjuje izvedene delavnicoe kot zelo uspešne:
»Vse skupaj se je v Bohinju dogajalo prvič in zelo si želimo, da ne
zadnjič. Glede na dejstvo, da sta
sodelovala društvo upokojencev in
društvo invalidov, smo pričakovali, da bodo starejši med sodelujočimi najbolje zastopani. Najlepše je
bilo videti kar tri generacije, kako
so se vključile v posamezne aktivnosti. Posredovanje strokovnega
oz. teoretičnega znanja je bilo interaktivno, ne ex catedra. V celotnem programu so sodelovali tudi
otroci. Ko smo govorili o zdravi
prehrani, so naštevali sadje, dobre navade … bilo je resnično izredno, poučno in predvsem zabavno.
V programu je sodelovalo več kot
trideset prostovoljcev, ki pred tem
niso bili vpeti v določene aktivnosti posameznega društva. Knjižnica je prispevala svoj delež v vseh
sklopih – z razstavo knjig, pripravo zloženk in izvedbo aktivnosti.
Pohval in zahval ne bo zmanjkalo,
obe društvi sta se izkazali, posebno
upokojenci. Meni pa je bilo v veselje biti del vsega dogajanja.«
S pozitivno izkušnjo z letošnjimi uspešnimi organizacijami in
projekti si na stičišču želimo podobnih pozivov tudi v prihodnje.
Naslednji poziv bomo objavili
predvidoma v začetku prihodnjega leta. Spremljate nas!

Foto: Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica

Grozd NVO Gorenjske,
Zavod Tri

Glasilo Grozda
nevladnih
organizacij
Gorenjske

SKUP

skupnost privatnih zavodov
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SKUP
Ekipo domačije smo spoznali lani na delavnici o inovativnem in doživljajskem
turizmu, ki smo jo soorganizirali v okviru projekta stičišča. Iskrena želja soustvarjanja lokalnega trajnostnega
turizma in povezave z ohranjanjem starih znanj so nas
pripeljali do sodelovanja pri
ustanovitvi neprofitnega zavoda. Marjeta Kavčič, gonilna sila domačije Tešnak, si
je izbrala ime Zavod Staroznanke – zavod spodbuja, obuja in ohranja naravno in kulturno dediščino naših prednikov. Na domačiji v svojo turistično ponudbo vključujejo mnoge aktivnosti in doživetja. Sodelujejo
z glasbeniki, rokodelci, jogisti, alternativnimi zdravilci,
zeliščarji ter s slikarji, kvačkarji, čigongarji, kuharji …
Skupaj z njimi pripravljajo

SKUP
Mestni mačjak je kulturno
društvo. Kaj točno je osnovni namen društva in kako se
povezuje s kulturo?
Osnovni namen Mestnega mačjaka je pomoč brezdomnim, bolnim in zavrženim mucam na območju
Kranja, včasih pa to ponudimo tudi tistim, ki prihajajo z drugih območij. Znotraj naše primarne dejavnosti povezujemo solidarnost med vsemi živimi bitji, naravovarstvo, umetnost,
arhitekturo, industrijsko in
unikatno oblikovanje. Za
ljubitelje muc tako vsako
leto organiziramo vrsto kulturnih in dobrodelnih dogodkov.
Pri svojem delu nismo polovičarski. Za vsako muco
naredimo čisto vse, kar lahko. Če sta dve muci navezani druga na drugo, ju npr.
ne damo v posvojitev ločeno … Naš cilj ni, da bi oddali čim več mačk, ampak da
bi tiste, ki jih oddamo, dobile odličen in 'za vedno dom'.

različne dogodke, koncerte,
slikarske kolonije in delavnice, ki jih izvajajo kot enkraten dogodek ali vikend paket. »Naša filozofija je, da se
dobro z dobrim vrača. Želimo podpreti posameznike
in skupine, ki imajo lepe ideje, s katerimi obogatijo našo
domačijo. Taka ideja prinese zanimiv kulturni utrinek tudi za ostale goste, ki so
navdušeni nad dogajanjem
na kmetiji doživetij. Njihovi
odzivi nas navdihujejo vsak
dan znova, da se odločimo
za nove podvige dobrodelnosti,« z navdušenjem razlaga Marjeta.
Doživetja na domačiji
smo skupaj z ekipo izkušenih mentorjev vključili tudi
v program Turizma z učinkom, katerega namen je oblikovanje produktov, doživljajev in inovativnih metod, ki
bi nadgradile trajnostni turizem in ponudile nekaj več v
dobro širši skupnosti, česar

Kvaliteta pred kvantiteto, to
je naš moto in naša vrednota, ki se je držimo pri mačkah in pri dobrodelnih dogodkih. To pa ljudje najbrž
začutijo. Da smo iskreni …
da nam je res mar.
Zakaj vam je pomembno sodelovanje s širšo skupnostjo?
Organiziramo Mačji bal
ter licitacije, kjer k sodelovanju povabimo številne slovenske obrtnike in umetnike, ki prispevajo svoje izdelke, te pa nato prodamo na
dobrodelnih licitacijah. Na
licitacijah, ki so postale že
tradicija, se proda ogromno
lepih slovenskih izdelkov. V
vsak izdelek, ki ga izberemo,
zares verjamemo, podobno kot v sam značaj licitacij.
Celoten izkupiček je namenjen mucam, ki so v naši oskrbi, enako pa velja tudi za
vse ostale dogodke, ki jih organiziramo. Mednje sodi še
npr. izmenjevalnica rastlin
pa sobotna tržnica z rabljenimi oblačili, ki smo jo organizirali avgusta.
Takšna sodelovanja se
nam zdijo bistvenega pomena predvsem zato, ker

se na domačiji dobro zavedajo. »Sodelovanje z lokalnim
okoljem se nam zdi ključnega pomena, saj le v sodelovanju lahko delujemo celostno
in gostu tako ponudimo najboljše, kar lokalna skupnost
ponuja. Menimo, da se s tako
ponudbo popestri in obogati turistična ponudba, saj je
oblika turistične ponudbe,
ki vključuje zgolj nočitev in
prehrano, preživeta. Gostu
je nujno treba ponuditi doživetja, zaradi katerih gre domov bogatejši. S takimi dogodki ohranjamo svojo dediščino in jo širimo širom po
svetu. Želimo, da se gostje
spominjajo naših krajev po
lepih doživetjih. Ta doživetja
niso vezana zgolj na zunanji
svet, saj stremimo k temu,
da bi se posameznik, ki se
udeleži takšnih srečanj, premaknil navznoter. Da bi naredil spremembo v sebi, kajti
le tako lahko ustvarimo boljši svet.«

/ Foto: Boštjan Horjak

Z velikim zagonom gledajo tudi v prihodnost in
že pripravljajo nove projekte. »Veliko imamo neizkoriščenih
lokalnih

zanimivosti in ljudi s starimi znanji, ki jih v prihodnosti želimo vpeljati v svoje programe. Turizem je
živ organizem, ki nenehno

kliče k širjenju zavedanja
ter spoznavanju domačega in širšega slovenskega
okolja,« z iskricami v očeh
doda Marjeta.

sodelovanja zelo 'navijamo', saj je zadovoljstvo vedno obojestransko; podpiramo dobrodelnost, skrbimo
za muce, hkrati pa delamo
na promociji – s tovrstnimi
dogodki smo je deležni tako
mi kot glasbeniki in umetniki, ki na teh dogodkih sodelujejo.

Tudi selitev na novo lokacijo je plod dolgoletnega sodelovanja med društvom in
Layerjevo hišo.
Do nedavnega nam je
Layerjeva hiša svoje prostore 'posojala' za prej omenjene dogodke, ki jih organiziramo, pred kratkim pa smo
še uradno postali del Layerjeve hiše, saj smo se preselili
v zgornje prostore. Verjamemo, da bo ravno zaradi te dodane vrednosti – radovednih
muc, s katerimi se lahko podružiš, medtem ko piješ jutranjo kavo – obisk kavarne
obogaten.
Kaj vse je potrebno za uspešno izvedbo vaših dogodkov
z dobrodelnim namenom?
Če si dober opazovalec
sveta okoli sebe, lahko hitro opaziš, kaj ljudi zanima.
Prostovoljci v našem društvu smo ljudem v zameno za njihovo dobrodelnost
želeli ponuditi neke zanimive, drugačne aktivnosti,
kakršne so npr. licitacije. Da
smo jih lahko uspešno izpeljali, smo seveda morali biti
zelo vztrajni in organizirani. Najprej je bilo treba najti

donatorje, se z njimi dogovoriti – to je precejšen zalogaj, kadar jih je več kot 500
–, nato vse dobljene izdelke fotografirati in opremiti s cenami, potem pa še uspešno izpeljati celotno dražbo. Takšna organizacija dogodkov seveda zna biti kar
naporna, a če imaš ekipo,
na katero se lahko zaneseš,
nič ni pretežko. Velik pomen pri organizaciji dogodkov imajo v današnjih časih
tudi socialni kanali, pa promocijski material, npr. nogavice in majice, ki nam jih
je oblikoval Jernej Kejžar
in ki jih prodajamo v svojih
prostorih. Kljub temu da gre
za kulturno društvo, je Mestni mačjak znamka, podobno kot vsaka druga, in če želimo, da jo ljudje poznajo, je
na tem treba delati ves čas.
Na družbenih omrežjih, s
sodelovanji, koncerti in drugimi dogodki …
Pripravljate kaj posebnega
za jeseni?
Če bodo razmere to dovoljevale, bo tudi letošnjo jesen potekal Mačji bal. Držimo pesti. In tačke.

/ Foto Maša Pirc

ljubezen do živali združijo z dobrodelnostjo in
umetnostjo, predvsem pa
tudi zato, ker na ta način ljudi lažje pritegneš k sodelovanju, k akciji, saj na naših dogodkih dobijo 'nekaj zase',
hkrati pa prispevajo k boljšemu življenju kranjskih
muc. Na splošno za takšna
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Anka Pintar, Zavod Tri
Letošnja spomladanska pozeba
na vrhuncu cvetenja sadnega drevja, glavnega vira hrane za čebele,
je bila pomembno opozorilo, da je
pomoč čebelam nujna. Poleg neugodnih vremenskih razmer k pomanjkanju paše prispeva tudi intenzivno kmetijstvo z monokulturno pridelavo in kmetovanje s prepogosto košnjo travnikov, na katerih cvetlice niti ne zacvetijo. In ne
le za čebele – ohranjanje cvetočih
travnikov in biotske raznovrstnosti
nasploh je pomembno za vse žuželke opraševalke – čmrlje, čebele samotarke, metulje, ose, muhe
trepetavke in celo nekatere hrošče.
Velika večina kmetijskih in divjih
rastlin je odvisnih od opraševalk in
z ohranjanjem njihovega življenjskega prostora v svojih okoljih varujemo tudi lokalno pridelavo hrane.
Potrebo po okrepljenem ozaveščanju o naši odvisnosti od čebel in drugih opraševalk smo tako
v sodelovanju s Čebelarsko zvezo
Gorenjske prepoznali kot priložnost za skupno akcijo. K sodelovanju smo povabili vse gorenjske
občine, akciji pa nadeli ime Veliki
traven in rožnik – čebelam cvetoč

krožnik. Sodelujoče občine (Kranjska Gora, Jesenice, Bled, Gorje,
Bohinj, Radovljica, Tržič, Naklo,
Kranj, Preddvor, Jezersko, Cerklje,
Škofja Loka in Žiri) so na izbrane
javne zelenice – okolice šol, občin, kulturnih domov idr. – v sodelovanju z lokalnimi čebelarskimi
društvi zasejale semena medovitih
travniških rastlin, ob zelenice pa
postavile informativne table o akciji. Prepogosto košene javne površine so tako v velikem travnu in rožniku, maju in juniju, postale cvetoč okras javnega prostora ter hkrati tudi učilnica na prostem.
V akciji smo spodbujali sodelovanje občin ne le s čebelarji, ampak
tudi z izobraževalnimi ustanovami
in organizacijami, ki so aktivne na
področju varovanja okolja. V Žireh
so tako lokalni čebelarji travniške
cvetlice zasejali ob učnem sadovnjaku in tako še dodatno oplemenitili prostor, kjer v sodelovanju s
šolo izvajajo čebelarski krožek.
Združeni narodi so na pobudo slovenskih čebelarjev 20. maj
razglasili za svetovni dan čebel,
tako se vsako leto tega dne spomnimo na pomen opraševalk. Želimo si, da bi tudi akcija, za katero
kot koordinatorji stojimo Čebelarska zveza Gorenjske in Zavod Tri

Setev v Gorjah / Foto Občina Gorje
v okviru Grozda NVO Gorenjske,
postala stalnica. Anže Perčič, predsednik ČZG, opozarja, 'da je bila letošnja bera opozorilo, da je za preživetje čebel pomemben vsak cvet.

Pametne telefone, računalnike, tablice imamo pri
roki ves čas. Pomagajo nam
pri iskanju pravih poti, lahko pokličemo in vidimo svoje drage, prevajamo besede,
preverjamo vremenske napovedi in smo vsak trenutek obveščeni o pomembnih stvareh. Kaj pa takrat, ko
ne moremo nehati pregledovati socialnih omrežij ali
neprestano odpiramo nabiralnik z elektronsko pošto? Mnoge aplikacije so
zasnovane tako, da jih težko zapremo. Še posebej ranljivi pri rabi ekranov so otroci in mladostniki, saj jim digitalna zasvojenost prinaša
primanjkljaje na kognitivni,
duševni in telesni ravni. Po

Foto Društvo U3 Škofja Loka

Nina Arnuš, Zavod Tri

Poletno ustvarjanje stran od ekranov

Na ČZG take akcije močno podpiramo.'
Polovica od sodelujočih občin
se je že zavezala, da bodo aktivnosti akcije Veliki travnik in rožnik

podatkih edine ambulante v
ZD Nova Gorica, ki se ukvarja z digitalno zasvojenostjo v
Sloveniji, je v državi evidentiranih več kot 3000 zasvojenih otrok, ki potrebujejo
zdravljenje.
Zato smo se gorenjske
nevladne organizacije povezale preko regionalnega
stičišča Grozd NVO in pripravile skupen pilotni projekt »Rane ekrana – prevencija pred digitalno zasvojenostjo in kurikulum za preventivni in detoks center
za otroke in mlade na Gorenjskem«. Projekt, ki ga
prijavljamo na razpis LAS
Gorenjska košarica, predstavlja temeljno izhodišče za odprtje preventivnega in detoks centra v neposredni prihodnosti. Pri

– čebelam cvetoč krožnik nadaljevali tudi v prihodnjih letih ter preko prilagojene košnje javnih površin še naprej ozaveščali svoje občane in občanke.

projektu sodeluje tudi terapevt Miha Kramli, ki vodi
Center za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici. Upamo, da so vse te aktivnosti
predpriprava za celovito reševanje problematike in za
ustanovitev preventivnega
in detoks centra na Gorenjskem, ki bo imel možnost
letne obravnave 250 otrok
in mladih.
Zavod KRES, Društvo
kranjske in tržiške podeželske mladine, Čebelarska
zveza Slovenije, Društvo
Resje, Zveza kulturnih društev Kranj, Društvo Gaha,
Center za trajnostni razvoj
podeželja, Kulturno društvo Tabor Podbrezje in Zavod Tri so nevladne organizacije, ki so vključene v projekt.

Kaj lahko storite danes,
da preprečite ekransko odvisnost (tudi pri otrocih)?
– “Držite se načela ‘manj
je več’, otroci potrebujejo
živi stik s svetom,
– postavite zelo jasne in dosledne časovne in prostorske omejitve rabe ekranov,
– poskrbite za nadzor nad
vsebinami in varnost,
– družinsko se dogovorite
za enkrat tedenski digitalni post,
– otrokom omogočite veliko
realnih življenjskih izkušenj, prostih iger in praktičnih znanj,
– dolgčas je kvaliteta, iz katere se rodi ustvarjalnost in
ni razlog za ekrane.”
je povedala Katka Žbogar,
vodilna sila projekta.
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Na ustanovni seji Razvojnega sveta gorenjske regije,
ki je potekala 2. junija 2021
na Brdu pri Kranju, je bilo
za obdobje 2021–2027 poleg predstavnikov in predstavnic gorenjskih občin ter
gospodarstva izvoljenih tudi
devet predstavnic in predstavnikov nevladnih organizacij. Kaj si želijo s sodelovanjem v svetu doseči na Gorenjskem? V ospredju njihovih prizadevanj so mladi,
trajnostni razvoj podeželja
in povezovanje.

kandidirala z namenom,
da glas podeželske mladine prestopi meje lokalnega območja in da odločevalci prepoznajo naše delo kot
pomemben dejavnik pri odraščanju kmečke mladine,
saj le-ta zvišuje kakovost življenja na podeželju. Vsekakor pa sem mnenja, da le s
povezovanjem različnih organizacij lahko celostno pripomoremo k izboljšanju trenutne družbe in pripomoremo k razvoju regije.«

Boštjan Noč, predstavnik
Čebelarske zveze Gorenjske
»Zavzemam se, da se ohranjata podeželje in neokrnjena narava. Čebelarstvo je
del naše identitete in ohranjanje biotske pestrosti, cvetočih travnikov, čistega okolja. Ti pogoji so nujni za preživetje čebel in dolgoročno tudi vseh nas. Brez slovenskega kmeta ni kakovostne domače hrane. Slovenska politika mora prisluhniti 'zdravi kmečki pameti'
in samo na ta način se lahko Sloveniji cedita med in
mleko!«

Vanja Frlic Šturm,
predstavnica Društva za
razvoj podeželja Resje, ki
na širšem škofjeloškem
območju združuje nosilce
različnih dopolnilnih
dejavnosti in ostale člane,
ki jih tematika razvoja
podeželja zanima
»V razvojni svet gorenjske
regije smo z društvom kandidirali, ker želimo pripomoči predvsem k razvoju regije v kmetijskem sektorju.
Prioriteta nam je kvalitetna
lokalna samooskrba, prenos
našega znanja na vse generacije in motivacija mlajših generacij h kmetovanju,
dvig kvalitete kmetijskih izdelkov, spoštovanje kmetov in njihovega dela. Naš
cilj je, da se pri razvoju Gorenjske upošteva tudi mnenje (manjših) kmetovalk in
kmetovalcev.«

društev Kranj, ki jo vodim že
deseto leto. V svetih in odborih (Programski svet RTV
Slovenija, priprava Programa kulture v MOK, ZKD
Slovenije) se zavzemam in
naredim vse za izboljšanje
pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in umetnosti,
ki ima posledično splošne
pozitivne učinke. Za boljše
življenje šibkejših delujem
pri Karitas, na športnem področju pa v organizacijskem
komiteju Telemark kluba. V
družinskem podjetju sem
aktivna na gospodarskem in
finančnem področju. Podpiram ukrepe za lažjo vključenost mladih v svet podjetništva.«

Uroš Brankovič, Center za
trajnostni razvoj podeželja
Kranj
»Veliko idej, pri katerih
smo bile nevladne organizacije med prvimi pobudniki,
je včasih veljalo za utrgane in
idealistične, danes pa so nujne za razvoj in kvaliteto življenja na Gorenjskem (lokalna sonaravna samooskrba s
hrano, varstvo voda, trajnostna mobilnost, uporaba naravnih snovi za varstvo okolja in zdravje ...). V Centru
imamo veliko izkušenj s težavnim oranjem ledine, zato
smo veseli, da lahko v razvojnem svetu te pomembne pobude širše in bolje predstavimo. Tako pobudam damo
težo in za izvedbo najdemo
partnerje na vseh ravneh.«

»Za kandidaturo v Razvojni svet gorenjske regije sem
se odločil, ker želim, da se
pri strateškem načrtovanju
prihodnosti Gorenjcev sliši tudi glas mladih. Želim,
da bi na Gorenjskem več pozornosti namenili naslavljanju problematike mladih in
razvoju mladinskega dela,
predvsem pa da se bomo
predstavniki mladinskih organizacij končno začeli povezovati in proaktivno delovati v organih odločanja ter
s tem vplivali na uresničitev
svojih interesov.«

Katka Žbogar, Zavod Kres
»Imam več poklicev, ki
jih združujem in prepletam v praktičnem in poklicnem življenju. Ob neposrednem delu z otroki in mladino smo s skupino pedagogov
prepoznali skrb vzbujajočo
raven digitalne zasvojenosti,
ki je posegla med najmlajše. Ob jasni zaznavi problematike smo se odločili za takojšnje ukrepanje v iskanju
rešitve – prevencije pred digitalno zasvojenostjo otrok
in mladine, ki nas je vodila
k uresničitvi projekta ŽIVI
ŽIVO – življenjske veščine
odraščanja. Devet nevladnih organizacij, ki predstavljamo gorenjski nevladni
sektor v regionalnem razvojnem svetu, se nas je povezalo v projektu Rane ekrana in
prijavljamo celovito metodologijo za Preventivni in detoks center na Gorenjskem.«

»V Razvojnem svetu Gorenjske regije sem deloval
že v preteklem mandatu (od
2015 dalje). Ob podpori dvanajstih društev s področja
turizma, ekologije, kulture in športa sem se odločil
za sodelovanje tudi v tem
sedemletnem obdobju (do
2027). Splošnim aktivnostim v razvojnem svetu sem
letos dodal še delo v Odboru
za podeželje, saj mi znanje,
izkušnje in mreža poznanstev zagotavljajo možnost
uspešnega in odgovornega
dela na tem področju. Svoja prizadevanja bom tudi v
prihodnje usmerjal v trajnostno prehransko samooskrbo, v krajšanje oskrbovalnih verig, v oskrbo z
zdravo, svežo in sezonsko
hrano. Prav tako si bom prizadeval za ohranjanje naše
bogate kulturne dediščine,
značilnosti regije, tradicionalnih elementov kulturne krajine in uravnoteženega sobivanja človeka in
narave.«

Nina Arnuš, Zavod Tri,
regijsko stičišče Grozd NVO
Gorenjske
»Verjamem v pravično in
solidarno družbo. Na Gorenjskem nevladne organizacije delujejo v dobro ljudi, kar
se kaže tudi v koronskih časih, ko se razgaljajo razpoke
v naši skupnosti, naših sistemih. Želim si, da bi predstavnice/-ki gospodarskega in političnega sektorja prepoznavali pomembno vlogo nevladnih organizacij in da lahko
le s skupnimi močmi naredimo premike k trajnostnemu
in solidarnemu sobivanju
vseh Gorenjk in Gorenjcev.«

V Škofji Loki nam je po dvoletnih prizadevanjih us-

-

posvetu smo se seznanili s pomembnostjo delova-

Mija Aleš, predsednica
Zveza kulturnih društev
Kranj
»V Razvojni svet gorenjske regije sem kandidirala
na pobudo Zveze kulturnih

Jaka Kregar, Društvo GAHA
Slovenija

Jernej Jeglič, Kulturno
društvo Tabor, Podbrezje

Nina Arnuš, Zavod Tri

Projekt Grozd nevladnih organizacij Gorenjske 2019–2023 izvajamo Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse, in SKUP – skupnost
privatnih zavodov. Ekipa Grozda smo: Nina Arnuš, Anka Pintar in Urška Križnar Ribnikar.
Kontakt: info@zavod-tri.org, 040 528 387
www.zavod-tri.org

NAROČNIK IN PLAČNIK: ZAVOD TRI, PARTIZANSKA CESTA 46, ŠKOFJA LOKA

Barbara Lombar, predsednica Društva kranjske in tržiške podeželske mladine, ki
združuje mlade s podeželja
in mlade kmete
»V društvu stremimo k
povezovanju mladih, želimo si ustvariti boljši jutri na podeželju in ga razviti. Ljudi, ki ustvarjajo na podeželju, želimo opolnomočiti in jim omogočiti delovna mesta in obstanek. V regionalni razvojni svet sem

