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Sporočilo za javnost, 2. 4. 2019

10. DAN ZA SPREMEMBE – Odpravimo diskriminacijo!
6. aprila bo že 10. Dan za spremembe. Velika vseslovenska prostovoljska akcija v organizaciji
Slovenske filantropije ponovno povezuje številne akterje po celi Sloveniji, letos še posebej z
namenom odpravljanja diskriminacije.
Slovenska filantropija kot glavni organizator Dneva za spremembe je v preteklosti akcije že
obarvala medgeneracijsko, spreminjali smo zanemarjena igrišča v barvita mesta druženja,
osamljene vsakdane v pomladni živžav, stari robi namenjali novo rabo, z izmenjavo oblačil in
predmetov smo pomagali šolskim skladom, širili spoštovanje, solidarnost z namenom
povezovanja skupnosti in sodelovanja.
S sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! že vsa leta nagovarjamo vse
prebivalce Slovenije. V soboto se lahko pridruži vsak in se preizkusi v vlogi prostovoljke ali
prostovoljca. Na spletni povezavi http://www.filantropija.org/akcije-dan-za-spremembe
preverite, kje potekajo akcije v vaši regiji, kaj se bo dogajalo, kdo vse sodeluje in kako lahko
kontaktirate organizatorje.
Prostovoljske akcije, katerih rdeča nit je odpravljanje diskriminacije, bodo potekale v 80 krajih,
med organizatorji so društva, vrtci, šole, krajevne skupnosti, občine, javni zavodi in
posamezniki, sodelovala bodo tudi podjetja. Prijavljenih je 171 akcij. Po vsej državi bo na ta
dan aktivnih več kot 600 organizacij in več kot 9000 prostovoljcev.
Direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak pred akcijami poziva: «Solidarnost,
sodelovanje in medsebojno spoštovanje so obet za povezano in varno družbo. V taki skupnosti
si lahko obetamo vzpodbudno okolje za odraščanje otrok, podporo zaposlenim pri organizaciji
življenja in za varno in izpolnjeno starost. Tako ustvarjamo skupnost, ki ne tolerira
diskriminacije posameznikov in skupin. Prostovoljstvo je ena od izjemnih dejavnosti, ki vsem
vključenim in skupnosti prinaša predvsem pozitivne premike. Dan za spremembe je izvrstna
priložnost, da se priključite.«
Vrste akcij: Prijavljenih je 95 medgeneracijskih aktivnosti, 86 osveščevalnih akcij, 82 druženj in
obiskov, 65 akcij odpravljamo predsodke/stereotipe/sovražni govor, 38 čistilnih akcij, 23 akcij
urejanja javnih prostorov, 21 medsosedskih pomoči, 17 zbiralnih akcij (dražb, izmenjevalnic),
20 posredovalnic veščin, 26 prireditev/predstav/flash mobov, 33 športnih aktivnosti in
rekreacije in 36 drugih akcij.
Področja akcij (enake možnosti glede na): starost (91), spol (45), spolno usmerjenost (27),
spolno identiteto (25), narodnost (67), raso ali etnično poreklo (58), jezik (50), versko
prepričanje (41), invalidnost (71), družbeni položaj (78), premoženjsko stanje (46), izobrazba
(48), dostop do zaposlitve (30), socialne ugodnosti, socialna zaščita in zdravstveno varstvo
Slovenska filantropija se že 26 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.
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(39), vzgoja in izobraževanje (54), dostop do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno
s stanovanji (26), varovanje narave za bodoče generacije (46) in drugo (33).
Sodelujoči kraji (80): Ajdovščina, Bilje, Bojanja vas, Brestanica, Brežice, Celje, Cerknica, Čiginj,
Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dekani, Divača, Dolenjske Toplice, Dolnja Košana,
Gornja Radgona, Grgarske Ravne, Hoče - Slivnica, Horjul, Hruševje, Idrija, Ilirska Bistrica,
Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Kuzma, Lipica, Litija, Ljubljana, Ljutomer,
Logatec, Maribor, Metlika, Murska Sobota, Notranje Gorice, Nova Gorica, Nova vas, Novo
mesto, Otočec, Pivka, Podgrad, Podhosta, Podvelka, Pohorje, Polhov Gradec, Portorož,
Postojna, Prevalje, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Razkrižje, Ravne na Koroškem, Rečica ob
Savinji, Rogašovci, Rovte, Ruše, Senovo, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice,
Solkan, Stara Cerkev, Stari trg pri Ložu, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štanjel, Tolmin, Trbovlje,
Tržišče, Turnišče, Velenje, Vipava, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec.
Sodelujoče regije: gorenjska regija (4), goriška regija (14), jugovzhodna Slovenija (17), koroška
regija (8), notranjsko kraška regija (11), obalno kraška regija (10), osrednjeslovenska (45),
podravska regija (22), pomurska regija (11), savinjska regija (13), spodnjeposavska regija (12),
zasavska regija (4).
Za vašo predstavitev vseslovenske akcije in lokalnih organizatorjev, ki se res izjemno
angažirajo ter pripravljajo akcije, z velikim številom sodelujočih, ki prispevajo h konkretnim
pozitivnim in trajnostnim spremembam, se vam iskreno zahvaljujemo. V priponki vam
pošiljamo tudi slikovni material in vas prosimo za medijsko podporo. Naj bo 6. april resnično
dan za odpravljanje diskriminacije!
Podpornici nacionalne prostovoljske akcije Dan za spremembe sta SAVA Re in Zavarovalnica
Sava. 184 zaposlenih bo prostovoljsko sodelovalo pri izvedbi 9 akcij.
Z osrednjo temo Dneva za spremembe »Odpravimo diskriminacijo« napovedujemo enoletni
projekt Za Vse/4ALL, ki ga bomo v partnerstvu z ZIZRS kot nosilcem projekta in Zavodom vozim
izvajali po vsej Sloveniji. Namenjen je ozaveščanju o prisotnosti diskriminacije na različnih
področjih in informiranju, kako ukrepati proti diskriminaciji.
Lepo vas pozdravljamo!
Tereza Novak,
izvršna direktorica Slovenske filantropije
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