Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse

Ustanoviteljici: Nina Arnuš in Anka Pintar
Direktorica: Anka Pintar
__________________________________________________________________________________
1. Naše glavne aktivnosti
●

Smo regijsko stičišče nevladnih organizacij – smo vodilni partner programa Grozd NVO
Gorenjske (2019-2023).
● Izvajamo projekte vključevanja priseljenk.
● Letno izvedemo vsaj en program izobraževanja odraslih na področju aktivne participacije ter
ustvarjalnega medkulturnega in medgeneracijskega povezovanja.
● Organiziramo ustvarjalne skupnostne akcije – v okviru Zavoda Tri deluje angažirana pletilska
skupnost Breja preja, ki raziskuje pomen skupnostne ustvarjalnosti na posameznike_ce in
družbo.
● Izvajamo tudi mednarodne projekte izobraževanja odraslih v programu Erasmus+.
● Povezujemo se z drugimi sorodnimi organizacijami na lokalni, regijski, državni in mednarodni
ravni.
● Svoje znanje na področju vključujočega grajenja skupnosti krepimo v mednarodni mreži
OF/BY/FOR ALL Change Network.
● V okviru Zavoda Tri od novembra 2020 vodimo tudi spletno trgovino s prejami Klika Klika, ki
Zavodu Tri predstavlja od javnih sredstev neodvisen vir prihodka, ki ga namenjamo za
izvajanje naših osnovnih aktivnosti – zagotavljanje lastnega deleža financiranja v projektih
(povezanih z ustvarjalnostjo in vključevanjem ter medgeneracijskim sodelovanjem).
__________________________________________________________________________________
1.1. Vsebinsko letno poročilo za leto 2019
Grozd NVO Gorenjske:
Zaključili smo projekt Grozd NVO Gorenjske 2016-2019 (s 1. 7. 2019) – konkretni rezultati so dostopni
na naši spletni strani. Uspešno smo pridobili financiranje za nov program Grozd NVO 2019-2023 (z
izvajanjem smo začeli 1. 10. 2019).
Projekt Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura (MUTUNK, financiran s strani
Ministrstva za kulturo), sodelovanje z Zavodom O, zavodom škofjeloške mladine, Ministrstvo za

kulturo): izvedli smo tri cikle tedenskih srečanj za priseljenke v Škofji Loki ter organizirale 3 javne
dogodke: Jezikovno kavarno, pop-up muzej ob 8. marcu in razstavo o migracijah.
Skupnost Breja preja:
- v prvi polovici leta 2019 smo izvajale ustvarjalne delavnice za prosilke za azil v azilnem domu,
- izvajale smo redne tedenske štrikeraje – medgeneracijska in medkulturna pletilska srečanja,
- izvedle smo projekt Barvna paleta z mojega pleta #2 (Občina Šk. L., kulturni projekt),
- v sodelovanju z Zavodom 3MUHE smo organizirale Fair Foto v Škofji Loki.
- Izvedle smo program izobraževanja odraslih (Občina Škofja Loka) na teme: aktivno državljanstvo,
rokodelske delavnice, ozaveščanje na različnih aktualnih področjih, predvsem delo s priseljenkami in
prosilkami za azil. V okviru programa smo organizirale 4 tematske rokodelske delavnice, 10
neformalnih srečanj, ustvarjalni vikend na Jezerskem (17.-19- maj), študijski krožek 'tradicionalna
znanja tekstilnega ustvarjanja in medkulturno sodelovanje', medkulturni knjižni klub (dva literarna
večera - predstavitev knjige Pogumne punce z Niko Kovač ter literarni večer z Žigo X Gombačem o NK
Svoboda).
- Organizirale in sodelovale smo v družbeno angažiranih in dobrodelnih ustvarjalnih akcijah - akcija
Kape za dober namen: dobrodelni štrikeraj in bazar za Botrstvo (ZPM Ljubljana Moste-Polje). Povezale
smo se z Udrugo Ozana in Zagreba in jih s svojimi izdelki podprle pri ozaveščevalni akciji o multipli
sklerozi ter pri kvačkanju odej za brezdomce v Zagrebu.
- Vzpostavljeno smo sodelovanje v iniciativi EWE – European Wool Exchange Network, sodelovale na
srečanju v Bieli v Italiji v oktobru in pri pripravi manifesta iniciative.
V letu 2019 smo pridobile status NVO v javnem interesu na področju izobraževanja.
__________________________________________________________________________________
1.2. Vsebinsko letno poročilo za leto 2020
V letu 2020 smo v okviru Zavoda Tri nadaljevale z izvajanjem projekta Grozd NVO Gorenjske
2019-2023, financer: Ministrstvo za javno upravo (iz sklada za nevladne organizacije), kar je še vedno
osrednja aktivnost zavoda. Projekt v tem obdobju izvajamo kot prijavitelji in vodilna organizacija v
partnerstvu s SKUP – Skupnostjo privatnih zavodov.
V okviru projekta Grozd NVO povezujemo nevladnike v regiji, vodimo dialog za občinami in razvojnimi
agencijami v regiji in pomagamo pri razvijanju potencialov in grajenju inovativnih idej za razvoj
nevladnega sektorja v Sloveniji.
Z različnimi projekti se ukvarjamo z vključevanjem priseljenih žensk, v leti 2020 smo za te vsebine
pridobile sredstva na razpisu LAS Loškega pogorja za projekt Prepletanja – vključujoče skupnosti na
loškem (2020-2021, v partnerstvu z OŠ Železniki, financer: MGRT). Aktivnost vključevanja izvajamo
tudi v sodelovanju z Zavodom O, zavodom škofjeloške mladine v okviru njihovega partnerskega
projekta Večgeneracijski center Gorenjske (VGC Škofja Loka).
Že peto leto smo izvedle program izobraževanja za odrasle (aktivno državljanstvo, rokodelske
delavnice, osveščanje na različnih področjih, predvsem na področju migracij in medkulturnosti). Te
aktivnosti so bile financirane z razpisnimi sredstvi Občine Škofja Loka.

V letu 2020 smo pričele z izvajanjem mednarodnega projekta Educathe+ Expander (prijavitelj je
CeKaTe iz Zagreba, projekt je financiran iz EU programa Erasmus+). Izvajanje je bilo zaradi epidemije
prekinjeno in se bo nadaljevalo, ko bo to mogoče.
S ciljem omogočanja izvajanja vseh aktivnosti Zavoda Tri, za katere je potrebno zagotavljati lastna
sredstva ter zmožnost zalaganja sredstev (projekt LAS – Prepletanja), izvajamo tudi pridobitno
dejavnost. Konec leta 2020 smo pričele s prodajo volne - spletna trgovina Klika Klika.
Na področju prostovoljstva smo v letu 2020 sodelovali tudi v akcijah v obeh valovih epidemije. Na
Zavodu Tri smo koordinirali zbiranje in servis rabljenih računalnikov za šoloobvezne otroke. V okviru
zavoda deluje tudi pletilska skupnost Breja preja, ki z dogodki, imenovanimi Štrikeraji, povezuje
rokodelstvo z družbenim aktivizmom. V te aktivnosti smo vključene predvsem kot prostovoljke, z
organizacijo rednih ponedeljkovih srečanj v Škofji Loki. V letu 2020 smo svoje aktivnosti prilagodile
epidemiji – medgeneracijska ustvarjalna srečanja smo izvajale preko spleta, na daljavo smo povezale
različne organizacije v Škofji Loki ter ustvarjale kvačkane grafite, ki so v času omejitev druženja
lepšale mesto. V sodelovanju z Društvom upokojencev Škofja Loka smo koordinirale dobrodelno
akcijo Šalite se z nami, v kateri je naša skupnost pletilij napletla darila za starostnike v socialni stiski.
V letu 2020 smo v organizaciji kot prostovoljci/ke delovale 4 osebe in opravile 400 prostovoljskih ur.
V letu 2019 smo bile na Zavodu Tri za polni delovni čas zaposleni 2 osebi.
__________________________________________________________________________________
1.3. Vsebinsko letno poročilo za leto 2021
V letu 2021 smo v okviru Zavoda Tri nadaljevale z izvajanjem projekta Grozd NVO Gorenjske
(2019-2023, financer: Ministrstvo za javno upravo iz sklada za nevladne organizacije), kar je še vedno
osrednja aktivnost zavoda. Projekt v tem obdobju izvajamo kot prijavitelji in vodilna organizacija – do
1. 11. 2021 v partnerstvu s SKUP – Skupnostjo privatnih zavodov, od 1. 11. 2021 naprej pa z Društvom
GAHA Slovenija – društvom prejemnikov zlatega priznanja MEPI.
Z različnimi projekti se ukvarjamo z vključevanjem priseljenih žensk, v letu 2021 smo v okviru LAS
Loškega pogorja izvedle projekt Prepletanja – vključujoče skupnosti na loškem (2020-2021, v
partnerstvu z OŠ Železniki, financer: MGRT). Aktivnost vključevanja smo v 2021 izvajale tudi v
sodelovanju z Zavodom O, zavodom škofjeloške mladine v okviru njihovega partnerskega projekta
Večgeneracijski center Gorenjske (VGC Škofja Loka).
Že šesto leto smo izvedle program izobraževanja za odrasle (aktivno državljanstvo, angažirana
ustvarjalnost, osveščanje na različnih področjih, predvsem na področju migracij in medkulturnosti).
Te aktivnosti so bile financirane z razpisnimi sredstvi Občine Škofja Loka. S strani občine smo pridobili
tudi sredstva za kulturni projekt Volna in mi, ki je bil zaradi epidemije izveden v 2021, sredstva pa
smo prejele že v letu 2020.
V letu 2021 smo izvajali tudi dva mednarodna Erasmus+ projekta (financirana iz EU): Educathe+
Expander (prijavitelj je CeKaTe iz Zagreba), in CRAFT:IN (prijavitelj je UPSET, Udruga za prevenciju
stigmatizacije i edukaciju teatrom iz Zagreba). V okviru obeh projektov smo izpeljali tri izobraževalne
izmenjave (prostovoljci Zavoda Tri so se udeležili izobraževanj v Zagrebu, Belfastu in Lizboni).
S ciljem omogočanja izvajanja vseh aktivnosti Zavoda Tri, za katere je potrebno zagotavljati lastna
sredstva ter zmožnost zalaganja sredstev (projekt LAS – Prepletanja, sofinanciranje drugih
programov) imamo v okviru Zavoda Tri tudi spletno trgovino s prejo Klika Klika.

Na področju prostovoljstva smo v letu 2021 še vedno sodelovali tudi v akcijah, povezanih z
epidemijo – posredovanje rabljenih računalnikov, učna pomoč …. V okviru zavoda deluje tudi
pletilska skupnost Breja preja, ki z dogodki, imenovanimi Štrikeraji, povezuje rokodelstvo z
družbenim aktivizmom. V te aktivnosti smo vključene predvsem kot prostovoljke, z organizacijo
rednih ponedeljkovih srečanj v Škofji Loki. V sodelovanju z Društvom upokojencev Škofja Loka smo
koordinirale dobrodelno akcijo Kape za dober namen, v kateri je naša skupnost pletilij napletla darila
za starostnike v socialni stiski.
V letu 2021 je v organizaciji delovalo 6 prostovolj_cev, ki smo opravili 500 prostovoljskih ur.
V letu 2021 sva bili na Zavodu Tri za polni delovni čas zaposleni 2 osebi.

2. Finančna poročila
2.1. Finančno poročilo za leto 2019 - KLIK
2.2. Finančno poročilo za leto 2020 - KLIK
2.3. Finančno poročilo za leto 2021 - KLIK
2.4. Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji
V Zavodu Tri sta trenutno zaposleni dve osebi, direktorica in vodja projektov. Razmerje plač je 1:1.
__________________________________________________________________________________

