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Skupaj in solidarno
Ena od pomembnejših nalog regijskega stičišča Grozd NVO Gorenjske je povezovanje različnih 
nevladnih organizacij, društev med seboj in tudi z drugimi institucijami: z občinami, fakultetami, 
ljudskimi univerzami, zdravstvenimi domovi, šolami, vrtci in drugimi. 

Rezultat teh sodelovanj so ak-
tivnosti, programi in projekti, ki 
so dobri za Gorenjke in Gorenj-
ce. Imamo projekt za več cvetlic  
na javnih površinah, borimo se 
proti odvisnosti od ekranov in osa-
mljenosti zaradi starosti, izklju-
čenosti zaradi neznanja jezika. 
Kranj bo postal boljši za življenje 
mladih, vse več občin pa se tudi 
zaradi naših prizadevanj odloča 
za uvedbo participativnih prora-
čunov.

S projekti, ki povezujejo druš 
tva in generacije, v letošnjem letu 
financiramo in spodbujamo pre-
nos znanja o lokalni hrani in ključ 
do zdravja starostnikov. V projek-
tu Mentorstvo na podeželju so-
delujeta Društvo Resje in Dru-
štvo podeželske mladine iz Ško-
fje Loke. Tako bomo na policah lo-
kalnih trgovin še vedno našli kruh 

iz krušne peči, domače piškote in 
slastne marmelade. 

V projektu Spodbude za aktivno 
življenje pa sodelujejo Zavod O, 
Društvo upokojencev Škofja Loka 
in Zdravstvena fakulteta. Pripravi-
li so aktivnosti, ki so segale od telo-
vadbe do obiska koncerta.

V Mestni občini v Kranju so se s 
pomočjo naše partnerske organiza-
cije lotili priprave strategij za mla-
de. Strategije so lahko mrtve črke  
na papirju, če se pišejo zgolj zara-
di lepšega. Če pa k pripravi pova-
biš mlade ljudi, mladinske organi-
zacije in institucije, ki se z mladimi 
ukvarjajo, lahko dobiš dokument, 
ki začrta pot do cilja. Verjamemo, 
da bo Kranj tako postal mesto, kjer 
mladi radi in dobro živijo. In obči-
na, ki bo imela prihodnost z anga-
žiranimi in motiviranimi mladimi.

Z Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje, Filozofsko fakul-
teto, Fakulteto za socialno delo 
in Kulturno-izobraževalnim dru-
štvom Pina smo izvedli nacional-
no izobraževanje za medkultur-
ne mediatorke, ki pomenijo most 
med priseljenimi ljudmi, ki še ne 
znajo dovolj slovensko, in delav-
kami v vzgojnih, izobraževalnih, 
socialnih in zdravstvenih institu-
cijami. Zavzemamo se za sistem-
ske rešitve, ki šolam, centrom za 
socialno delo, zdravstvenim do-
movom pomagajo pri sporazume-
vanju in reševanju težav. 

Kar devet nevladnih organizacij 
izvaja gorenjski projekt proti ek-
ranski odvisnosti. Starše in otro-
ke učijo, kako pametno porabiti 
svoj prosti čas in ga ne preživeti le  
za pametnimi telefoni. Dlje ko  
bolščimo v ekrane, slabši smo v 

gibanju, druženju, mentalnem 
zdravju, zato razmislimo o času  
v naravi in skupaj s prijatelji, dru-
žino.

 
Še naprej teče pobuda Veliki tra-

ven in rožnik, čebelam hrano na 
krožnik. Preizkusili smo sejanje 
lokalnega senenega drobirja na 
zelenici pri šoli in vrtcu. Govori-
li pa smo tudi z občinami in stro-
kovnjakinjami, ki se znanstveno 
ukvarjajo s tem problemom. Ob-
likovali bomo navodila za občine, 
kako imeti lepe, cvetoče, raznoli-
ke javne površine in jih tudi vzdr-
ževati. 

Že v septembru in nato celo je-
sen in zimo napovedujemo nada-
ljevanje Učilnice za NVO – delav-
nice bodo potekale po spletu v po-
poldanskem času, tako da sprem-
ljajte naše novice (nanje se lahko 

prijavite po elektronskem naslovu 
info@zavod-tri.org). 

Mesec dni pred volitvami bo po-
tekala Šola za župane, kjer bomo 
soočili kandidate/-ke za župane/-
-je in predstavnike/-ce nevlad-
nih organizacij. Od kandidatov/-k 
bomo dobili zaveze, ki jim bomo 
nato sledili skozi celoten man-
dat. Nadaljevali bomo tudi finan-
ciranje majhnih projektov, ki ima-
jo neposredni vpliv na vasi, mes-
ta, občanke, vaščane in povezuje-
jo generacije. 

Ne spreglejte Ta dobre večerje, 
katere rdeča nit bo opozarjanje in 
preprečevanje nasilja nad ženska-
mi in otroki.

Nina Arnuš, Zavod Tri

Vsi želimo biti dobro obveščeni

Društva in druge nevladne orga-
nizacije so od nas prejela več kot 
300 elektronskih novic in objav 
na socialnih omrežjih, zato so lah-
ko pridobile denar za delovanje v 
skupno dobro.

O našem delu Gorenjke in Go-
renjci izveste tudi v tem Nevlad-
niškem listu, prilogi Gorenjskega 
glasa, ki izide jeseni in vsakič dose-
že 19.000 vaših nabiralnikov.

Šola je vstopnica za prihodnost

Nevladne organizacije, ki se uči-
jo pri nas, tako bolje delujejo za 
vas. Zaradi naše šole in mentor-
stva se jim ni treba ukvarjati z ne-
potrebno birokracijo, saj jim po-
magamo pri pojasnjevanju in ure-
janju dokumentov. Bolje znajo na-
pisati projekte, od katerih imamo 
potem korist vsi. 

Boljše skupnosti za vse na 
Gorenjskem

Izvedli  smo volitve pred stavni-
kov in predstavnic nevladnih 

organizacij v Razvojni svet gorenj-
ske regije. To pomeni, da tam po-
leg predstavnikov in predstav-
nic občin in gospodarstva sedimo 

tudi nevladniki in nevladnice, ki 
se zavzemamo, da se bomo lah-
ko sprehajali ob vodah in gozdo-
vih, da bodo mladi želeli ostati na 

Gorenjskem in da bomo imeli do-
volj cvetlic, ki bodo nahranile žu-
želke opraševalke, da bodo lah-
ko oprašile rastline, ki nam dajejo 

hrano. Občine spodbujamo, da 
uvedejo participativne proraču-
ne, kar pomeni, da občani in ob-
čanke odločate, kje bodo nova igri-
šča, kakšni pikniki bodo potekali 
in kako bodo zaščitene ogrožene 
živalske vrste.

Skupaj je lažje

Želimo si živeti v družbi, v kate-
ri imamo vsi enake možnosti in v 
kateri se lahko zdravimo in šolamo 
ne glede na to, koliko zaslužimo. 
Gorenjske občine se lahko obrne-
te na stičišče Grozd NVO Gorenj-
ske, saj vam lahko pomagamo po-
vezati se s stroko in delujemo kot 
lepilo pri povezovanju (nacional-
nih) institucij za hitrejše reševa-
nje izzivov.  

Ali smo že napisali, da na  
stičišču mislimo, da je ves trik 
v sodelovanju

Na stičišču Grozd NVO Gorenj-
ske smo petim društvom dali de-
nar za to, da so se v treh gorenj-
skih krajih povezali mladi in sta-
rejši. Tako tudi z razpisi za projek-
tna sredstva podpiramo akcije go-
renjskih nevladnih organizacij.

Kaj delamo na stičišču Grozd NVO

Z izobraževalnimi delavnicami skrbimo za boljše delovanje društev. / Foto Zavod Tri
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Jezikovni tečaji in prostovoljska učna pomoč – 
novi programi vključevanja na Zavodu Tri
Z novim šolskim letom nadaljujemo tečaje slovenščine ter ustvarjalna srečanja, vzpostaviti pa si želimo 
tudi program prostovoljske pomoči pri učenju jezika.

Anka Pintar, Zavod Tri

Tudi na Gorenjskem je 
med vozniki tovornjakov, 
delavci v proizvodnji in 
gradbeništvu vedno več za-
poslenih, ki so se k nam pri-
selili iz držav izven EU, ve-
činoma iz Srbije, Bosne in 
Hercegovine, Severne Ma-
kedonije in s Kosova. Trenu-
tna zakonodaja določa, da 
se lahko po dveh letih dela v 
Sloveniji in z dokazovanjem 
zadostnega prihodka za pre-
življanje družinskih članov 
zaposlenemu tujcu pridru-
ži družina, večinoma so to 
žena in otroci. Ženske, ki se 
tako k nam priselijo po me-
hanizmu združitve z druži-
no, niso upravičene do pri-
jave med aktivne iskalke za-
poslitve na Zavodu za zapo-
slovanje in to je samo eden 
izmed vzrokov za socialno 
izključenost, s katero se so-
očajo. Ženske s tako izku-
šnjo predstavljajo tudi ve-
čino udeleženk programov 

vključevanja na Zavodu Tri, 
ki so seveda odprti za vse, ki 
bi se želeli učiti slovenščine 
na neformalen način.

S septembrom smo za-
čeli nove aktivnosti vklju-
čevanja priseljenk in prise-
ljencev. Nadgrajujemo pro-
jekt Prepletanja – vključu-
joče skupnosti na Loškem, 
ki ga izvajamo v okviru LAS 
Loškega pogorja. Želimo si 
še bolj okrepiti sodelova-
nje z vrtci in šolami na Lo-
škem, saj samo v sodelova-
nju z njimi uspešno dose-
gamo potencialne udele-
ženke. Naša jezikovna sre-
čanja še naprej povezujemo 
z ustvarjalnostjo in organi-
ziranjem dogodkov, s kate-
rimi tudi širšo javnost oza-
veščamo o izzivih migracij. 
Vsak torek, z oktobrom pa 
vsak petek, vabimo na zače-
tni in nadaljevalni tečaj slo-
venščine in uro konverzaci-
je. Z aktivnostmi, ki jih orga-
niziramo, se trudimo spod-
bujati tudi povezovanje z 

lokalno skupnostjo. Dvak-
rat mesečno organiziramo 
Štrikeraje, pletilska sreča-
nja, na katerih se družimo 
že osmo leto, a vedno zno-
va spoznavamo, da je spro-
ščeno ustvarjalno druženje 
najboljše okolje za uspe-
šnejše učenje jezika.

V Škofji Loki nam je s pod-
poro Vrtca Škofja Loka in ob-
čine uspelo vzpostaviti sis-
tem medkulturne media-
cije. Trenutno sta strokov-
nim delavcem in delavkam 
ter ljudem, ki so se nedolgo 
nazaj priselili ter so v prvih 
stikih z vrtcem, šolo in zdra-
vstvenim domom še jezikov-
no negotovi, za podporo pri 
uspešni komunikaciji na vo-
ljo dve medkulturni medi-
atorki za albanski in make-
donski jezik. 

Smo tudi partnerska or-
ganizacija v Medregijski 
prostovoljski mreži – PRO-
-NET. V zadnjih mesecih 
smo že vzpostavili spletno 
platformo, ki bo podpirala 

učinkovitejše doseganje 
prostovoljcev in uporabni-
kov prostovoljske pomo-
či. Mi se bomo osredoto-
čili predvsem na prosto-
voljsko pomoč pri učenju 

slovenščine za otroke in od-
rasle. V septembru in okto-
bru izvajamo osnovna ra-
čunalniška usposabljanja 
za udeleženke naših pro-
gramov vključevanja, v 

nadaljevanju pa bomo zain-
teresirana društva in javne 
ustanove povabili k soupo-
rabi platforme in k sodelo-
vanju na področju organizi-
ranja prostovoljstva. 

Anka Pintar

V zadnjih letih se srečuje-
mo s konceptom 'dolgožive 
družbe', ki označuje skup-
nost, ki jo v vedno večjem 
deležu tvorijo starejši ljudje, 
tudi njeni mlajši člani pa lah-
ko pričakujejo, da bodo dol-
go živeli. Vedno bolj se zave-
damo, kako pomembno je, 
da smo v vseh obdobjih svo-
jega življenja vključeni v šir-
šo skupnost. Pri krepitvi so-
cialne vključenosti vseh ge-
neracij in skupin imamo po-
membno vlogo tudi društva 
in druge nevladne organiza-
cije. Zato na stičišču spod-
bujamo in finančno ter po 
potrebi tudi mentorsko pod-
piramo manjše projekte, ki 
se soočijo s temi izzivi. Na 
zadnjem povabilu k sodelo-
vanju smo tako izbrali dva 
projekta. 

S programom  mentorstva 
na podeželju sta se povezali 
Društvo za razvoj podeželja 
Resje in Društvo podeželske 
mladine Škofja Loka. Na šes-
tih srečanjih so pridelovalci 
lokalne hrane, mentorice in 

mentorji s kmetij z dopol-
nilno dejavnostjo, mladim 
predstavili svoja znanja. Cilj 
projekta je predvsem nav-
dušiti mlade za prevzem 
in nadgradnjo teh dejavno-
sti na kmetijah. Vanja Fr-
lic iz Društva Resje je z iz-
vedenimi delavnicami zelo 
zadovoljna: »Društvo Resje 

združuje člane z veliko zna-
nja na področju lokalne hra-
ne, ki smo ga želeli prenes-
ti na mlajše. Veseli smo, da 
so potencial v projektu vide-
li tudi projektni partnerji iz 
Društva podeželske mladi-
ne Škofja Loka. Izvedli smo 
že tri delavnice (peka peko-
vskih izdelkov, predelava 

mleka, zeliščarstvo). V je-
senskem sklopu sledijo še 
delavnice predelave zelenja-
ve, izdelave testenin in pre-
delave mesa. Veseli nas, da 
imamo odlične mentorje, 
ki nesebično predajajo svo-
je znanje, da so delavnice 
dobro obiskane in da so ude-
leženci deležni kvalitetnih 

vsebin. Priporočamo jih 
vsem društvom, ki imajo 
iskrene namene, da se prija-
vijo na naslednje razpise. Še 
namig: prijavnica je uporab-
niku zelo prijazna.« 

Škofjeloški večgeneracij-
ski center (VGC) je skupaj 
z društvom upokojencev in 
medicinsko fakulteto obli-
koval program Spodbude za 
aktivno življenje – ključ do 
zdravja starostnikov. Gre za 
vzpostavitev družabniške-
ga in izobraževalnega med-
generacijskega programa, v 
okviru katerega so se že zvr-
stile različne delavnice za 
krepitev zdravja (prva po-
moč, vadba za zdravo hrb-
tenico …), vodene kulturne 
dejavnosti ter srečanja pod-
porne skupine pod terapev-
tskim vodstvom. Apolonija 
Kandus koordinira aktivno-
sti VGC Škofja Loka pri Za-
vodu O: »Res smo veseli, da 
imamo možnost sodelova-
nja v projektu, ki smo ga ob-
likovali skupaj s programom 

Starejši za starejše pri Dru-
štvu upokojencev Škofja 
Loka in študenti zdravstve-
ne fakultete v Ljubljani. Z 
njim smo želeli omiliti osa-
mljenost starejših, ožanje 
socialne mreže, nevključe-
nost v družbo, zmanjševanje 
telesnih sposobnosti zara-
di staranja ter nedostopnost 
vsebin, ki pripomorejo k ak-
tivnejšemu življenju v sta-
rosti. Naše aktivnosti so po-
tekale v sproščenem vzduš-
ju, polnem navdušenja nad 
druženjem in novimi zna-
nji ter izkušnjami. V spomi-
nu pa mi je ostala predvsem 
zahvala naše udeleženke, ki 
si sama ni upala na koncert, 
je pa ob misli, da jo čakamo 
pred vhodom, zbrala pogum 
in se odločila za obisk.« V 
večgeneracijskem centru v 
okviru omenjenega projek-
ta za jesen napovedujejo še 
vodene sprehode z vadbo za 
sproščanje, prvo pomoč za 
starejše, različne vadbe in 
pogovorna srečanja. 

Zeliščarska delavnica / Foto: Društvo Resje

Z medgeneracijskim učenjem  
do večje vključenosti starejših

Napovedujemo
Po novem letu bomo na stičišču ponovno obja-
vili povabilo za dva projekta na področju dolgo-
žive družbe, medgeneracijskega sodelovanja in 
skupnostne skrbi za starejše. Na voljo bomo tudi 
za svetovanje pri pripravi projektnih idej. Sprem-
ljajte FB-stran Zavoda Tri in naše e-novice.

Poletna šola slovenščine / Foto: Zavod Tri
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Mladi in nevladne organizacije
Jaka Kregar,  
Društvo GAHA Slovenija

Kakšen mesec po tistem, ko 
sem prvič prestopil prag fakulte-
te, sem pritaval v drobceno klet-
no sobico na uvodni sestanek štu-
dentskega društva. Ne spomnim 
se točno, kaj me je tja gnalo; ver-
jetno radovednost in želja, da se s 
somišljeniki spoznam tudi izven 
sivine predavalnic. No, tisti sesta-
nek je bil »kriv« za številne nepre-
spane noči, kakšen neopravljen iz-
pit, razbit avto in žolčne prepire. In 
seveda za salve smeha, neizmerno 
veselje ob zaključku projektov, pri-
jateljstva, goro znanja s področja 
projektnega vodenja, financ, dela 
z ljudmi, improvizacije – in tudi za 
mojo odločitev, da danes ostajam 
zvest nevladnemu sektorju na po-
dročju mladine.

Ves ta čas sem imel priložnost 
spremljati, kako se mladi vklju-
čujejo v nevladne organizacije in 
se odzivajo na njihovo delovanje, 
kako organizacije delajo z mladi-
mi in v kolikšni meri lahko mla-
di v lokalni skupnosti uresničuje-
jo svoje interese.

V nevladne organizacije  
po kompetence 

Zelo očiten razlog za delovanje 
v nevladnih organizacijah, ki se 
ga mnogi začnejo zavedati šele po 
nekaj letih udejstvovanja, je razvoj 
kompetenc. Kompetence so kom-
binacije znanja, spretnosti in od-
nosa, ki nakazujejo na to, kaj je po-
sameznik dejansko sposoben na-
rediti. Za njihovo pridobivanje se 
mnogokrat zanašamo na sistem 
formalnega izobraževanja, a to 

seveda ni dovolj. Nevladne organi-
zacije v tem ponujajo odlično do-
polnitev. Ne govorim o organizira-
nem neformalnem izobraževanju 
v obliki delavnic, tečajev in dru-
gih dogodkov, pač pa predvsem o 
kompetencah, ki jih pridobijo ose-
be, ki v organizacijah prevzemajo 
organizacijske in upravljavske vlo-
ge. Učenje v nevladnih organizaci-
jah je večinoma izkustveno in po-
teka po principu načrtuj – naredi 
– ovrednoti (in nato zopet upora-
bi). Predvsem je pomembno, da 
ne zanemarimo vrednotenja, saj je 
učna izkušnja le tako lahko celovi-
ta in učinkovita. Nabor vsebinskih 
področij, ki jih pokrivajo nevladne 
organizacije, je neverjetno širok, 
tako da si vsak lahko najde, kar ga 
zanima. 

Na lovu za pripadnostjo  
in boljšim svetom

Nevladne organizacije odlično 
odgovarjajo na potrebo mladih po 
pripadanju, saj imajo svoje pos-
lanstvo, vizijo in vrednote, ki jim 
sledijo. Če so le-ti skladni s tem, 
kar mlada oseba išče, bo organiza-
cija verjetno pridobila zvestega pri-
padnika, ki bo v njej našel somišlje-
nike, uresničeval svoje interese in 
se ob tem osebnostno razvijal.

Ob tem velja poudariti tudi že-
ljo mladih, predvsem generacije 
Z, po soustvarjanju boljšega sve-
ta. Odličen peskovnik za te ambi-
cije so nevladne organizacije, ki 

delujejo v lokalni skupnosti. Mladi 
lahko na ta način hitro vidijo rezul-
tate dela, saj gre večinoma za manj-
še pobude, ki so v dejanskem polju 
vpliva akterjev. Začetni uspehi jim 
nato dajo motivacijo za udejstvova-
nje v ambicioznejših pobudah ali 
pa celo ustanovitvi podjetja ali nove 
nevladne organizacije.

Nasledstvo je treba  
načrtovati, vzgojiti in ob  
pravem času – spustiti

Številne nevladne organizaci-
je na vseh področjih se srečujejo 
s pomanjkanjem »udarnega pod-
mladka«, ki bi prevzel ključne vlo-
ge in poskrbel za nadaljnji obstoj 
in razvoj organizacije. Ta trend je 
prisoten predvsem tam, kjer or-
ganizacijo obvladuje ožji in zaprt 
krog oseb, ki jim v določenem tre-
nutku zmanjka zagona za delova-
nje – bodisi zaradi pomanjkanja 
časa, izgube motivacije članov ali 
preprosto zaradi starosti. Organi-
zacije večinoma začnejo nasledni-
ke iskati, ko je že prepozno; nava-
dno ob odhodu ene ali več ključnih 
oseb, ki so v organizaciji dolga leta 
opravljale ključne funkcije. 

Iskanje podmladka je bistveno 
več kot zgolj iskanje osebe, ki je 
pripravljena določen čas vložiti v 
delo v organizaciji (čeravno se že 
to nemalokrat izkaže za velik iz-
ziv). Oseba mora imeti ustrezne 
osebnostne lastnosti in predvsem 
dovolj motivacije, vaš vložek pa bo 

predvsem čas, ki ga boste nameni-
li predajanju znanja, spretnosti in 
socialnega kapitala organizacije. 
Identificirajte področja in aktivno-
sti, kjer lahko mladi prispevajo in 
ustvarjajo; iščite sinergije. Nudi-
te jim mentorstvo, čez nekaj let pa 
jim pustite prosto pot. Če bodo ob-
držali začetno motivacijo, bodo or-
ganizacijo tudi peljali naprej. Nato 
je vaša naloga zgolj še spremljanje 
in praznovanje uspehov.

Pomena dela z mladimi  
se morajo zavedati tudi  
občine 

V Mestni občini Kranj bo luč sve-
ta kmalu ugledala strategija za po-
dročje mladih, ki smo jo deležniki 
v mladinskem sektorju pripravlja-
li skupaj z občino. Na Gorenjskem 
se lahko s strategijo za mlade po-
hvalita še radovljiška in jeseniška 
občina.

Mladinska strategija je ključen 
dokument, ki kaže na to, da obči-
na resno pristopa k zagotavljanju 
pogojev ne zgolj za bivanje in delo, 
temveč tudi aktivno participacijo 
mladih v družbi, hkrati pa naj bi 
proces njene priprave odprl dialog 
med občino in vsemi deležniki v 
mladinskem sektorju. Prepričan 
sem, da bodo občine, ki bodo pro-
aktivno pristopile k temu dialogu 
in omogočile soustvarjanje lokal-
ne skupnosti, mlade bistveno laž-
je zadržale v občini in prispevale k 
njihovemu zadovoljstvu.

Rane ekrana – Reci NE digitalni zasvojenosti
Katka Žbogar, Zavod Kres, 
in Nina Arnuš, Zavod Tri

Na Gorenjskem smo se 
nevladne organizacije od-
ločile, da se lotimo reševa-
nja problema ekranske od-
visnosti. To pomeni, da želi-
mo naučiti starše in otroke, 
da lahko prosti čas preživlja-
jo drugače, v naravi, z druže-
njem, športom, umetnostjo, 
rokodelskimi veščinami in 
se tako počutijo bolje, živijo 
polneje, so obkroženi z dob-
rimi prijatelji/-cami in se 
lažje soočajo tudi s stresni-
mi situacijami.

Za tiste, ki pa se nikakor 
ne morejo ločiti od telefona, 
ekrana, družbenih omrežij, 
pa bomo začeli vzpostavlja-
ti regijski Preventivni in de-
toks center. 

Včasih smo igrali računal-
niške igrice v prostem času 
in starši so dostikrat nego-
dovali, da preveč časa ‘zabi-
jemo’ za računalnikom. Za-
radi epidemije koronaviru-
sa pa smo morali spremeni-
ti način učenja (in dela), zato 
smo otroke posedli pred ek-
rane, da so bili deležni šola-
nja na daljavo. Tako je bilo 
celo dobrodošlo, da čim več 

časa skoncentrirano preživi-
jo pred ekrani. 

Kljub temu da nam medij-
ska tehnologija lahko poma-
ga pri delu in izobraževanju, 
pa se je izkazalo, da je čas, ki 
ga preživimo pred ekrani za-
radi dela, šole, zabave, tudi 
po koncu zaprtja družbe os-
tal na zelo visoki ravni.

Slovenija pri tem ni izje-
ma. Pred epidemijo korona-
virusa je bilo število mladole-
tnih otrok, zasvojenih z inter-
netno rabo, ocenjeno na števi-
lo med 2000 in 3000. Za da-
nes za Slovenijo še nimamo 
konkretnih podatkov, vendar 
navajamo nekaj statistik ek-
ranske rabe iz Nemčije. 
– Otroci in mladi se gibljejo 

za 90 odstotkov manj, kot so 
se pred tridesetimi leti.
– Vsaka ura izpostavljenosti 
ekranom poveča tveganje 
za čustvene težave otrok in 
družinske težave za od 1,2- 
do 2-krat.
– Uporaba pametnega tele-
fona pri otrocih med 2. in 5. 
letom starosti jasno sovpada 
s pojavom motenj koncen-
tracije.
– Več kot so bili otroci, stari 
od dve do šest let, ob prvem 
koraku raziskave na računal-
nikih in internetu, toliko več 
so imeli eno leto kasneje te-
žav z odnosi z drugimi otro-
ki in toliko manj prijateljev 
so imeli v primerjavi z otroki 
brez digitalnih medijev.

Kaj lahko storimo  
odrasli za mladino

– Starši in skrbniki bodimo v 
neposrednem stiku z našimi 
mladimi in otroki, z njimi sku-
paj ustvarjajmo in delajmo. 
Lahko delamo skupaj na vrtu, 
gremo na sprehod v gozd, se 
lotimo poslikave stanovanja, 
obiščemo gledališče, koncert. 
Možnosti je neskončno, pred-
vsem pa bodimo iskreni, ko 
smo skupaj. Telefone izklopi-
mo ali pustimo kar doma. 

– Odrasli bodimo zgled ot-
rokom in mladim. Sami in 
skupaj si postavimo časov-
ne okvirje za uporabo telefo-
na in/ali računalnika, kadar 
se pogovarjamo, ustvarjamo, 
se ukvarjamo s športom, tele-
fon lahko počaka v torbi.
– Izobražujmo se o dobrobi-
tih in slabostih spleta. Inter-
net je lahko vir znanja, pove-
zovanja, lahko pa zaidemo 
tudi tja, kjer so doma prevare, 
lažne novice, nadlegovanje in 
odvisnost. Veliko dostopnih 

informacij je na spletni stra-
ni www.varninainternetu.si.

Več novic in uporabnih in-
formacij dobite na spletnih 
straneh Centra za trajnostni 
razvoj podeželja – www.ctrp-
-kranj.si in Zavoda Kres – 
www.zavodkres.si.

Projekt Rane ekrana vodi 
Center za trajnostni ra-
zvoj podeželja Kranj, v okvi-
ru LAS Gorenjska košarica, 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.

Tek v svobodo / Foto: Zavod Kres

»Digitalizacija nas je prehitela. Prinesla nam 
je morje nesrečnih, odvisnih otrok, ki smo jim 
dolžni pomagati. Digitalno odvisni otroci so enako 
pomembna in prav tako globalna tema, kot je eko-
loška kriza. Naša hiša gori v temeljih!« opozarja 
Katka Žbogar in kliče vsem odraslim: »Odraščanje 
ni več samoumevno. Zanj se moramo potruditi! 
Otrokom in mladim moramo ponovno pokazati, da 
lahko uresničijo svoje sanje, a le, če so v stiku s 
svojim srcem. Srce ni telefon. Ni ekran. Ni splet. 
Srce je mi, ko smo skupaj.«

Pomembno je, da mlade vključujemo v odločanje. / Foto: Rožle Bregar
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Anže Perčič, Čebelarska 
zveza Gorenjske

Se še spomnite travnikov 
tisočerih barv, ki so se ziba-
li v vetru, izdelave prelepih 
venčkov iz ivanjščic ali vo-
nja po suhem senu? Vse to 
so spomini, ki marsikoga še 
danes spravijo v dobro vo-
ljo. Žal pa bodo za te spomi-
ne prikrajšani zanamci, naši 
otroci. Cvetoči travniki, ki so 
naši sopotniki že tisočletja, 
vedno hitreje izginjajo.

Največji krivec za to je so-
doben način obdelave travi-
nja. Iz dveh košenj se je šte-
vilo sedaj dvignilo na šest ali 
sedem košenj. Trave tako ko-
maj zrastejo, kaj šele da bi za-
cvetele. In kjer ni cvetja, tam 
ni žuželk. Že nekaj časa stro-
kovnjaki opažajo, da pest-
rost žuželk na travnikih upa-
da. Upada tudi število oseb-
kov na posamezno vrsto. Se 
še spomnite sila neprijetnih 
majskih hroščev? Njihov na-
čin letenja je marsikoga odvr-
nil od večernih sprehodov po 
poljskih poteh.

Biotska raznovrstnost 
travnikov je vedno slabša. 

Travniki so že od nekdaj slu-
žili tudi kot zatočišče mno-
gim živalim, kot so miši, pol-
ži, mravlje, razne ptice, ko-
bilice, gosenice. Kdaj ste na-
zadnje opazovali vzlet pi-
kapolonic z vrha travniških 
bilk? 

Pa da ne bomo vso krivdo 
prevalili na kmete. Večanje 
prebivalstva povzroča več-
jo porabo hrane, kar pa po-
sledično pripelje do razvo-
ja novih tehnologij kmeto-
vanja, s katerimi kmetje po-
večujejo pridelek. To je za-
čaran krog in po mojem 
mnenju smo lahko hvalež-
ni kmetom, ki so kljub tež-
kim trenutkom pripravljeni 
opravljati »umazano delo«, 
zato da lahko mi kupujemo 
hrano v klimatiziranih trgo-
vinah. Tako da lahko reče-
mo, da je na nek način ko-
ristno, da kmetje obdelujejo 
travnike na tak način.

Velikokrat pa sem se vpra-
šal, ali je res koristno, da 
tak način obdelave travni-
kov uporabljam tudi sam. 
V čem je poanta te »angle-
ške travice«? Kositi jo je tre-
ba vsak teden in edina barva, 

ki jo vidim, je zelena. Ali ne 
bi bilo veliko lepše, če bi vsaj 
del naših trat ob hiši spo-
mladi krasili zvončki, tro-
bentice, žafrani, regrat? Po-
leti bi travnik lahko postal 
bel, poln ivanjščic, mogoče 
vijoličen od črne detelje ali 
rdeč od že dolgo pozablje-
nega maka. Mogoče bi imeli 
srečo in videli vsaj nekaj raz-
ličnih vrst metuljev. Malo za 
šalo in malo zares. 

Biotska pestrost travnikov 
je izredno pomembna, saj 
poleg preskrbe z rastlinsko 
hrano in zavetišča mnogim 
živalim zagotavlja še samo-
čistilno funkcijo voda, varo-
vanje vodnih virov, obnavlja 

rodovitnost prsti, varuje tla 
pred izpiranjem in, global-
no gledano, uravnava stabil-
nost podnebja. 

In kako lahko pripomore-
mo k ponovni vzpostavitvi 
cvetočih travnikov oziroma 
k njihovi biotski pestrosti? 
Čisto enostavno. Naše »an-
gleške travice« kosimo dvak-
rat letno. Prvič pokosimo, ko 
cvetje že tvori seme (okrog 
meseca junija), drugič pa v 
jesenskem času. Da boste 
barvitost travnikov pospeši-
li, se lahko oglasite pri kme-
tih, ki travo sušijo na tradici-
onalen način (na travnikih), 
in jih prosite za senen dro-
bir. Travniška semena lahko 

kupite tudi v raznih seme-
narnah ali zadrugah.

Cvetoči travniki lahko slu-
žijo tudi kot učilnica na pros-
tem. V nekaterih osnovnih 
šolah že prakticirajo pouk 
na prostem, kjer se učenci 
srečajo s poskočnimi kobili-
cami, velikimi hrošči in pri-
dnimi čebelami. Izdeluje-
jo herbarije in se učijo o ko-
ristnosti rastlin. Vsega tega 
se otroci veliko lažje nauči-
jo v naravi kot pa v zaprtih 
učilnicah.

Velik, še ne izkoriščen po-
tencial za vzpostavitev cve-
točih travnikov so tudi javne 
zelene površine ob občinah, 
šolah, kulturnih domovih. 

Tam sem ter tja zacveti 
kakšna rožica, ampak ne za 
dolgo. 

Ljudje smo del narave, 
smo del življenja na zemlji, 
smo del zemeljske biodiver-
zitete. Najbolj pomembno 
pa je, da smo zelo pomem-
ben člen verige življenja na 
zemlji, ki ima moč, da vpliva 
na ostale člene (zemljo, mor-
je, zrak). Od nas je odvisno, 
kako bomo skrbeli za te čle-
ne življenjske verige. Od nas 
je odvisno, ali nam bo uspelo 
držati te člene skupaj ali pa 
bosta naša nepremišljenost 
in nespametno ravnanje pri-
peljala do tega, da bodo čle-
ni popustili. 

Kako lahko prispevamo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti travnikov

Cvetočih travnikov je vedno manj./ Foto: Anže Perčič

Jaka Kregar, Društvo 
GAHA Slovenija

Mnoge organizacije se 
prav na tem področju soo-
čajo z izzivi, zato smo prip-
ravili štiri usposabljanja, na 
katerih bomo nevladnike in 
nevladnice opolnomočili za 
delo z ljudmi.

19. septembra smo izvedli 
delavnico z naslovom Vklju-
čujoče skupnosti. Kako pri-
dobiti ljudi v organizacije? 
Kako organizirati dogodke, 
na katere ljudje pridejo, ne 
da se pred vsakim dogod-
kom tresemo, ali bo udele-
žencev/-k dovolj? Kako bolje 

osmisliti delo organizacije, 
da se bodo ljudje, člani in 
skupnost v njej res prepoz-
nali, jo vzeli za svojo? Na de-
lavnici smo odgovorili na ta 
in mnoga druga pomembna 
vprašanja o grajenju vklju-
čujočih skupnosti.

3. oktobra sledi delavni-
ca Vključevanje prostovolj-
cev/-k. Skoraj 93 odstotkov 
nevladnih organizacij nima 
redno zaposlenih oseb, kar 
pomeni, da so prostovolj-
ci gonilo aktivnosti v dru-
štvih, zavodih in ustanovah. 
Na delavnici bomo predstavi-
li načrtovanje potreb društva 
po prostovoljcih, strategije 

pridobivanja prostovoljcev,  
mentorstvo prostovoljcem in 
se dotaknili tudi etičnih po-
mislekov na tem področju.

14. oktobra pripravljamo 
delavnico Prostovoljske or-
ganizacije. Status prosto-
voljske organizacije prina-
ša določene ugodnosti in  
nekatere zakonsko določe-
ne obveznosti. Na delavni-
ci boste spoznali, kako pri-
dobiti status prostovoljske 
organizacije, kakšne so ob-
veznosti poročanja in ka-
tere evidence je treba vodi-
ti, kako prostovoljcem po-
vrnete stroške in jih nagra-
dite ter kdaj prostovoljstvo 

preraste v plačano opravlja-
nje dela.

7. novembra sklop zaklju-
čujemo z delavnico Učinko-
viti timi v nevladnih organi-
zacijah. NVO-ji so prostor. 
Uspešna podjetja se zaveda-
jo pomena dobrih odnosov 
med zaposlenimi, učinkovi-
te komunikacije, predajanja 
znanja in konstruktivnega 
reševanja konfliktov – zakaj 
bi bilo to v nevladnih organi-
zacijah drugače?

Usposabljanja so za vse 
udeležence/-ke brezplačna, 
prijava je mogoča po elek-
tronskem naslovu info@
zavod-tri.org.

Učilnica za NVO: Ljudje v nevladnih 
organizacijah
Srčika vsake nevladne organizacije so predani ljudje, ki ji dajejo  
unikaten ritem – naj bodo to zaposlene, prostovoljci ali uporabnice. 

Šola za župane
Po štirih letih se vrača Šola za župane – pobuda, s ka-
tero želimo regionalna stičišča nevladnih organizacij 
spodbuditi vključevanje predlogov, pobud in potreb s 
strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti 
v programe kandidatov na lokalnih volitvah.
Letošnja izvedba Šole za župane bo 20. oktobra 2022 
v popoldanskih urah v Čebelarskem centru v Lescah.
Občina lahko zagotavlja odličen »servis« svojim obča-
nom, če dobro pozna potrebe lokalne skupnosti in z 
njo dobro komunicira. Šola za župane naslavlja prav 
ta izziv županskih kandidatov. Z aktivnim sodelova-
njem občin in nevladnih organizacij krepimo pripa-
dnost svojemu kraju ter bolje poznamo medsebojne 
potrebe in povečujemo zaupanje, raznolikost skup-
nosti pa prinaša različne poglede na razvoj in priorite-
te razvoja. Z vključenostjo povečamo možnosti razu-
mevanja in sprejemanja končnih odločitev ter njiho-
vo prilagajanje širši skupnosti.
Prijave na dogodek potekajo po spletni prijavnici na 
strani https://www.sola-za-zupane.si, županski kan-
didati z Gorenjske pa se za več informacij o dogodku 
lahko obrnete na info@zavod-tri.org.


