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19. vseslovenski festival
nevladnih organizacij

BREG, LJUBLJANA, 10. 9. 2020

DOPOLDAN (10:00 > 13:45)
1 CNVOS
2 Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
3 Zavod Modri december in
Zveza NVO za avtizem
Letos smo usposobili 15
prostovoljcev, ki bodo osebe
z avtizmom spremljale v
več življenjskih okoliščinah
in okoljih.
4 Beli obroč Slovenije
Ko postanete žrtev, vam
pomagamo, da prebrodite
najhujše trenutke v življenju.
5 SLOGA, platforma
nevladnih organizacij za
razvoj, globalno učenje in
humanitarno pomoč
6 Združenje EPEKA soc. p.
Naši programi vsakoletno
vključujejo več kot 1000
ljudi iz ranljivih skupin.
7 Društvo ŠKUC
Že 48 let pripravimo do 650
dogodkov in aktivnosti letno:
od razstav in koncertov, do
knjig in delavnic.
8 Zavod Orbita
Skrbimo da se glasba in
umetnost širita v vse
generacije in tudi med
ranljive skupine.
9 KUD Salsaverde
Prirejamo brezplačne
delavnice na temo glasbe in
umetnosti za vse.
10 Zavod ETNIKA
V letu 2019 smo brezplačne
psihoterapije nudili 29
osebam s težavami, ki so
posledica igranja na srečo.

11 Društvo Raznolikost
Kmetovanje združujemo z
izobraževanjem in
ohranjanjem slovenskih
avtohtonih pasem domačih
živali.
12 Zveza društev sokolske
mladine
Na poletnem taboru smo več
kot 60 mladim in otrokom
približali pomembnost tako
mentalnega kot izičnega
zdravja.

18 Mea Vita
Borimo se, da pomoč ob
motnjah hranjenja ne bi bila
podhranjena - tudi v korona
krizi.
19 Društvo brez limita
V zadnjem letu smo
pomagali prebroditi osebne
življenjske težave 20
osebam, ki zdaj lažje in bolj
svobodno živijo.
20 Lunina vila so. p.

13 SLO-CANIS IN KD REPS
MARIBOR
REPS MARIBOR (reševalni
psi) - Reševalci z mrzlimi
smrčki so sodelovali na 67
iskalnih akcijah pogrešanih
oseb.
SLO-CANIS Maribor (psi
pomočniki) - Naše šapice z
razlogom spreminjajo
življenja 35 invalidom.

21 Društvo Žarek upanja
Že več kot 18 let nudimo
pomoč osebam, družinam s
težavami s pitjem alkohola.

14 Ustanova Fundacija
Štatenberg
Ohranjamo in oživljamo 330
let star baročni dvorec
Štatenberg.

23 Slovensko društvo
HOSPIC
V letu 2019 smo nudili
sočutno podporo 2166
umirajočim in žalujočim in
opravili 12 807
prostovoljskih ur.

15 TiPovej! Zavod
Do poguma, kreativnosti ter
podjetnosti smo popeljali
1.546 mladih.
16 Zavod Voluntariat
V zadnjih 12 mesecih smo v
tujino poslali več kot 30
slovenskih prostovoljcev.
17 Zveza prijateljev mladine
Ljubljana Moste Polje
Letos smo poletne počitniške
aktivnosti povsem
brezplačno omogočili skoraj
600 otrokom iz socialno
šibkih družin.

22 Humanitarno društvo
Reto Center - prijatelji
upanja
Že več kot 10 let odvisnikom
dajemo možnost izbire
boljšega jutri.

24 Društvo za pomoč
osebam z motnjo v
duševnem razvoju Barka
Že 23 let zagotavljamo
osebam z motnjo v
duševnem razvoju dom,
družbo, službo ter
inovativne storitve.
25 Društvo za KVČB
26 Zavod Atopika
Bolnikom z atopijskim
dermatitisom in njihovim
staršem stojimo ob strani
podnevi in ponoči, v smehu
in joku.

27 Europa Donna
Slovensko združenje za boj
proti raku dojk
Zgolj v prvi polovici 2020
smo na svetovalnem telefonu
prisluhnili 230 bolnicam,
njihovim svojcem, in
prijateljem v stiski.

35 Društvo za preventivno
delo
Za skoraj 4.000
mladostnic/kov smo lani
izvedli preko 1.000
brezplačnih delavnic na
temo nasilja, odvisnosti in
varne spolnosti.

43 Županova jama,
turistično in okoljsko
društvo Grosuplje
Pripravili smo druž inski
ogled jame z zabavno
delavnico Jama lab in
pravljico o radovednem
netopirč ku Branku.

28 Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije
Z zdravstvenimi meritvami,
svetovanjem in
ozaveščanjem smo pomagali
preko 200.000 ljudem v
enem letu.

36 ZIZRS
Od leta 2018 dalje smo
pomagali 1.400 mladim s
posebnimi potrebami v
ustrezno šolanje ali
zaposlitev.

44 Srebrna nit - Združenje
za dostojno starost
Borili smo se za izboljšanje
življenja starejših in
odločevalcem napisali 30
pisem.

37 Zavod MEPI Mednarodno priznanje za
mlade
1.715 mladih je izboljšalo
izično pripravljenost,
pridobilo nova znanja, se
približalo naravi in
opravljalo prostovoljna dela.

45 ZDUS
V 16 letih delovanja smo
pomagali ohranjati
samostojno življenje izven
institucij 194 starejšim od
69 let.

29 ŠENT - Slovensko
združenje za duševno
zdravje
148 oseb z lastno izkušnjo
duševne motnje je v letu
2019 pomagalo k boljšemu
duševnemu zdravju
prebivalcev Slovenije.
30 Športni klub Bleščica
Preko športa krepimo
pozitivno samopodobo in
zdravje 1300 deklet po
Sloveniji.
31 Športno društvo Out in
Slovenija
Smo prva športnorekreativna organizacija
namenjena predvsem LGBT+
osebam in njihovim
podpornikom/cam.
32 DIC Legebitra
V letu 2019 smo preko svojih
programov opolnomočili več
kot 2800 LGBT+ oseb.
33 Koroška Pride, center za
razvoj enakopravnosti
Vzpostavile smo prvo
organizacijo in s tem prvi
varen prostor za LGBT+
skupnost na Koroškem.
34 Stigma
710 uporabnikov in
uporabnic smo umaknili z
ulice v zavetje varne hiše.

38 Katoliška mladina
Vsaj 7000 mladim smo
omogočili poglobitev v svojo
osebno vero.
39 Zavod MISSS
Vsako leto nudimo
psihosocialno podporo preko
250 družinam.
40 Gibanje za dostojno delo
in socialno družbo
V zadnjih 10 letih smo
pripravili več kot 250
brezplačnih pravnih
nasvetov s področja
delovnega prava.
41 Folklorna skupina
Emona, kulturno društvo
S predstavitvijo slovenskih
ljudskih plesov in glasbe smo
razveseljevali domače in tuje
obiskovalce 40 dogodkov.
42 Društvo etnične kulture
Ritmi planeta
Že 5 let s plesom združujemo
ljudi različnih starosti,
zmožnosti in nacionalnosti.

46 Mestna zveza
upokojencev Ljubljana,
Dnevni centri aktivnosti za
starejše
Starejšim smo omogočili
brezplačno vključitev v več
kot 90 različnih aktivnosti:
od telovadbe do učenja
jezikov.
47 Slovensko društvo
ljubiteljev kemije
Z zabavnimi eksperimenti
smo v lanskem letu približali
svet naravoslovja in znanosti
več kot 1.000 otrokom in
mladostnikom.
48 Društvo za zaščito živali
Ljubljana
Lani smo za 1.300 otrok
izvedli delavnice, s katerimi
smo spodbujali odgovoren
odnos do živali.
49 Društvo gledališče Glej
S kulturo prečimo bregove
generacij, družbenih
razredov, ideologij ... Že 50
let.
50 Zavod Strip Art
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POPOLDAN (14:15 > 18:00)
1 CMEPIUS
Lansko leto smo več kot 320
slovenskim organizacijam
pomagali pridobiti evropska
sredstva.
2 Društvo revmatikov
Slovenije
V 2019 smo 888 revmatikom
dvakrat na teden omogočili
brezplačno rehabilitacijsko
vadbo.
3 Zavod To sem jaz in
Zveza NVO za avtizem
Zavod: Lani smo izpopolnili
znanje več kot 60 strokovnih
delavcev o zgodnji obravnavi
otrok z avtizmom.
4 Društvo za pomoč
mladostnikom in odraslim s
spektroavtistično motnjo
Z našo podporo 105
mladostnikov in odraslih s
spektroavtistično motnjo
napreduje na poti k
samostojnemu življenju.

9 SKUD Vidovdan
Na 130 nastopih smo svojo
kulturo in tradicijo približali
slovenski javnosti.
10 Familylab / Inštitut za
sodobno družino Manami
Staršem in učiteljem smo v
oporo, da postanejo
odgovorni in suvereni
voditelji svojih in naših
otrok.
11 Društvo Mladi Evropejci
Razširjamo zavest o evropski
skupnosti ter spodbujamo
poznavanje EU med mladimi
in v širši družbi.
12 Društvo za raziskovanje
jam Ljubljana
Odkrili in dokumentirali smo
7 kilometrov podzemnih
rovov in 77 novih jam,
slovenskih naravnih vrednot.

17 Zveza prijateljev mladine
Slovenije
TOM telefon je v 30 letih
odgovoril na 800.000 klicev
otrok in mladostnikov v
stiski.
18 Svetovalni svet
V preteklem letu smo pomoč
pri premagovanju motenj
hranjenja nudili več kot 140im posameznikom in
posameznicam ter njihovim
bližnjim.
19 Slovenska lantropija
Letos smo preko projekta
Viški hrane med skoraj 1.300
prejemnikov razdelili več kot
8 ton hrane.
20 Združenje za moč
Z osebami, ki so doživele
spolno nasilje, smo 1500 ur
gradili MOČ za življenje.

6 Zavod IZRIIS
V več kot 200 srednjih šolah
smo dijake navdušili nad
aktivnim in zdravim
življenjem v sodelovanju z
akrobatsko skupino Dunking
Devils.

13 Morigenos - slovensko
društvo za morske sesalce
Naši raziskovalci so v
zadnjem letu napisali in
sodelovali pri 6 znanstvenih
člankih o del inih.

21 Društvo Zaupni telefon
Samarijan
212 prostovoljcev je na voljo
posameznikom v stiski 24 ur
na dan. Od 1996. Pogovor
pomaga.

14 Turistično društvo
Štatenberg
Obnovili smo 200 let staro
Bernadekovo domačijo v
Štatenbergu.

22 Slovenska fundacija za
UNICEF
Z UNICEF-ovimi punčkami iz
cunj smo doslej rešili že
skoraj 20.000 otrok.

7 Šentjakobsko gledališče
Ljubljana
Vsako leto igralci našemu
gledališču in gledalcem
podarijo več kot 15.000 ur
svojega prostega časa.

15 Društvo Vesele nogice
Že deveto leto se borimo za
pravice, boljšo kakovost
življenja in rehabilitacijo
oseb s posebnimi potrebami
in njihovih družin.

23 Zveza klubov zdravljenih
alkoholikov Slovenije
Vsako leto pomagamo več
kot 600 ljudem, ki imajo
težave s prekomernim
uživanjem alkohola.

8 Društvo za kulturo
inkluzije
Rišemo nasmehe ranljivim in
promoviramo inkluzivno
kulturo.

16 Zavod Mladinska mreža
MaMa
Mreža MaMa je v letu 2019 v
več kot 200 ur usposabljanj
vključila 409 mladih.

5 Slovenska karitas

24 Društvo SVELIPA - za
pomoč invalidom, kronično
bolnim in starostnikom
Vsak dan invalidom,
kronično bolnim in starejšim
pomagamo pri
vsakodnevnih opravilih – na
delovnem mestu, v šoli ali pri
zdravniku.
25 Društvo psoriatikov
Slovenije
Prevozili smo 41.111 km poti
za lajšanje socialnih stisk in
zastopali interese več kot
35.000 bolnikov s psoriazo.
26 Društvo Celiac Življenje brez glutena
Z letom 2020 novo
diagnosticiranim bolnikom s
celiakijo nudimo program
mentorstva, ki jim pomaga
pri prvih ovirah.
27 Društvo onkoloških
bolnikov Slovenije
Letos smo uvedli OnkoFON
(080 23 55) za pogovor,
razumevanje in spodbudo
bolnikom z rakom in
njihovim svojcem.
28 Društvo Šola zdravja
Krepimo psiho izično
kondicijo 4.836 starejših, ki
so v povprečju stari 69 let.
29 Slovenska zveza za
javno zdravje, okolje in
tobačno kontrolo
O škodljivosti rabe
psihoaktivnih snovi smo
izobrazili 5000 ljudi.
30 European University
Sports Association - EUSA
31 Društvo DIH Enakopravni pod mavrico
V letu 2019 smo pridobile_i
več kot 70 podpornic_kov
enakopravnosti LGBTIQA+
oseb.

32 Društvo parada ponosa
33 Drogart
S terenskim delom smo v l.
2019 več kot 15.000 mladih
opremili z informacijami,
kako se zabavati manj
tvegano in tako zmanjšati
škodo, ki jo lahko prinese
uporaba alkohola in drugih
drog.
34 "UP" Društvo za pomoč
zasvojencem in njihovim
svojcem Slovenije
V letu 2019 smo pomagali in
nudili oporo 625
zasvojencem in njihovim
svojcem.
35 Zavod Neks
V 2020 smo izvedli več kot
80 delavnic za mlade,
prostovoljce in nevladnike.
36 Društvo za pomoč
ženskam in otrokom žrtvam
nasilja Varna hiša
Gorenjske
V letu 2019 smo 80 ženskam
in otrokom nudili varno
zavetje pred družinskim
nasiljem.
37 Zavod Vitazen
Ljudem pomagamo do
mirnih dni in spokojnih noči.
38 Socialna akademija
V lanskem letu smo izvedli
258 brezplačnih dogodkov
za vse, ki jih zanima aktivno
državljanstvo, multimedija
ali življenjska ter karierna
orientacija!
39 Društvo ODNOS
V letu 2019 smo pri urejanju
življenjskih situacij
pomagali več kot 800
osebam z mednarodno
zaščito in družinskim
članom.

40 Forum za enakopraven
razvoj
Preko 500 begunskim
družinam v Ugandi
omogočamo boljšo prehrano
in večje zavedanje o
pravicah žensk.
41 Lutra, Inštitut za
ohranjanje naravne
dediščine
Na več kot 500 brezplačnih
delavnicah smo otrokom
približali pomembnost
naravne dediščine.
42 Kulturno društvo Ivan
Hribar, Trzin
Med prvim valom epidemije
smo pred tremi domovi za
starejše zapeli 52 pesmi.
43 Turistično društvo
Moravče
Varujemo kulturno
dediš čino moravš ke doline.
44 Spominčica-Alzheimer
Slovenija
V zadnjem letu smo 800-krat
obiskali osebe z demenco in
jim s svojo družbo polepšali
dan.
45 Slovenska univerza za
tretje življenjsko obdobje
3.200 starejšim smo
omogočili izobraževanje in
njihovo dejavno vključenost
v družbo.
46 Društvo Ozara
Lani se je v naše programe,
dnevne centre, stanovanjske
skupine in svetovalnice
vključilo preko 1.500 ljudi.
47 Zavod Sopotniki, zavod
za medgeneracijsko
sodelovanje
Do sedaj smo brezplačne
prevoze nudili že 2.700
starejšim.

48 Slovensko vegansko
društvo
Samo z Veganskim izzivom
smo lansko leto rešili 24.300
živali.

49 Mesto žensk
Več kot 300 šolam smo
ponudile učno gradivo
#VsakDan8Marec za
naslavljanje (ne)enakosti
spolov pri pouku.

50 Društvo ustvarjalcev
Taka Tuka
Že 18 let izobražujemo
učitelje za uporabo
kreativnih gledaliških
pristopov v poučevanju.

PROGRAM - ODER
11:00 > 11:20

15:00 > 15:20

Nastop plesne skupine Frajle
Plesna skupina Frajle deluje tri leta in je del
Društva upokojencev Rakek. So ženske,
žene/nekatere že vdove/, matere, babice, sestre,
sosede, ki živijo na Notranjskem. Odločile so se,
da delček jeseni življenja posvetijo plesu. Seveda
so si različne, ampak druži jih veselje do plesa, ki
ga veliko ljudi nosi v sebi celo življenje, pa ga
mnogi nikoli ne udejanjijo. Ples se začne s prvim
korakom, treba si je le upati. S svojimi nastopi
razveseljujejo mnogo ljudi, najbolj pa same sebe.
Hvaležne so svojemu mentorju Tonetu Škrbcu, ki
jih navdušuje, združuje in vliva optimizem.
Njihovo geslo je "Ples nas združuje in povezuje".

Nastop Športnega kluba Bleščica
Športni klub Bleščica se trudi dekletom približati
ritmično gimnastiko. Program Bleščice je
rekreativne narave, namenjen zadovoljstvu
otrok in skrbi za njihovo izično in psihično moč.
Tu ni prostora za medsebojno kosanje in
tekmovalnost. Klub skrbi, da je vsako
tekmovanje ali nastop za dekleta praznik,
priložnost za druženje in oblikovanje
pozitivnega načina razmišljanja.

12:00 > 12:20
Nastop pevske skupine Predice
Pevsko skupino sestavljajo članice Društva
upokojencev Kamnik. Združile so se, ker so želele
svoj prosti čas preživeti veselo in koristno. Že 15
let poustvarjajo, ohranjajo in posredujejo
kamniško ljudsko glasbeno dediščino. Pri
nekaterih pesmih jih spremlja harmonikar z
diatonično harmoniko. Tako pevke kot
harmonikar so prejemniki državnih nagrad.
Posneli so tri video spote in izdali tri zgoščenke.
V Kamniku vsako leto organizirajo koncert,
kamor povabijo skupine in posameznike iz
drugih krajev Slovenije, ki pojejo ljudske pesmi.

13:00 > 13:30
Predavanje združenja Epeka so. p.
Predstavitev programov združenja, ki vključejo
in izboljšujejo življenje ranljivim skupinam.

16:00 > 16:20
Nastop Društva etnične kulture Ritmi planeta
Cilj društva je spodbujanje zanimanja občinstva
za nacionalno plesno kulturo različnih držav, za
njihove tradicije in običaje, ter s tem razvijanje
spoštovanja, razumevanja, tolerance,
mednarodnosti.

17:00 > 17:15
Nastop ženskega pevskega zbora Trzinke
Zbor deluje pod okriljem Kulturnega društva
Ivan Hribar Trzin, šteje 17 članic in 20
podpornikov ter deluje štiri leta. Nastopajo po
različnih krajih v Sloveniji, med drugim tudi v
Ljubljani v Cankarjevem domu in na
Pogačarjevem trgu. Njihov moto je, da je petje v
zboru socialno in kulturno delo, ki spodbuja
duševno in izično zdravje.
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