
 

 

Evropsko leto 2010: v Sloveniji se jeseni obeta 
veliko aktivnosti 
 
Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti se 

je že dodobra prevesilo v drugo polovico, vendar bodo prav 
zadnji štirje meseci leta ponudili pestro paleto aktivnosti in 

dogajanja. Nekateri projekti, ki potekajo v okviru 
Evropskega leta 2010 (EL2010), pa bodo zaključeni in 

rezultati bodo predstavljeni javnosti. 
 

Ţe na začetku jeseni se bosta zaključili dve aktivnosti, ki potekata 
v okviru EL2010: natečaj za novinarsko nagrado je odprt še 

do 24. septembra; vsi novinarji, ki se ukvarjajo s tematiko 
letošnjega evropskega leta, so vabljeni, da prijavijo svoje 

prispevke. Nacionalna ţirija bo izbrala nacionalne zmagovalce, le-

ti pa se bodo kasneje potegovali za evropsko nagrado. Razpis za 
Umetniški partnerski projekt pa se zaključi 15. oktobra; 

ustvarjali tandemi študentov fotografije in ljudi z izkušnjo 
revščine bodo zasnovali umetniška dela, ki bodo razstavljena v 

Bruslju in natisnjena na razglednicah. 
 

EL2010 je v prvi vrsti komunikacijski projekt; leto je namenjeno 
izpostavitvi in osvetlitvi problematike, ki naj bi imela za posledico 

tudi iskanje rešitev ali vsaj večjo pripravljenost odločevalcev za 
reševanje problematike in senzitivizacijo splošne javnosti za 

problem. Deloma lahko ţe govorimo o uspehu EL2010, saj sta 
revščina in socialna izključenost med pomembnimi točkami 

agende pri pripravi strategije 2020, vsekakor pa so veliko vredni 
tudi projekti in prizadevanja v »mikrookolju«. MDDSZ se je v 

okviru leta odločilo tudi sofinancirati nekaj projektov iz področja 

revščine in socialne izključenosti: izbrani izvajalci so vse od 
društev, ki se ukvarjajo z brezdomci do organizacij, ki z 

delavnicami blaţijo učinke brezposelnosti ali manjšega dostopa do 
izobraţevanja: 

 
Izvajalci projektov, ki jih v okviru EL2010 sofinancira MDDSZ, so:  

* Društvo Kralji ulice, Ljubljana 
* Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

* Fakulteta za socialno delo, Ljubljana 
* Društvo Altra odbor za novosti v duševnem zdravju, Ljubljana 

* Zavod radio študent, Ljubljana 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/pregled_aktivnosti.doc


 

 

 

 

 

* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 

Ljubljana 
* Šent – slovensko zdruţenje za duševno zdravje, Ljubljana 

* Center društvo za avtizem, Ljubljana 
* ZRP Pomelaj z.o.o., Velika Polana 

 
Večina izbranih projektov je ţe v teku, v okviru projektov pa se 

odvijajo tudi dogodki za javnost. Nekateri so se odvili ţe pomladi 
in poleti; Mednarodna konferenca o brezdomstvu, revščini in 

socialni izključenosti, društvo Pomelaj je imelo več dogodkov, kjer 
so predstavili rezultate delavnic, ki jih organizirajo, ŠENT je 

pripravil več posvetov na temo zaposlovanja ranljivih skupin. 
 

Od septembra do decembra bo dogajanje še posebej bogato, saj 
se bo večina projektov zaključevala in v okviru različnih dogodkov 

bodo predstavljeni rezultati. Društvo Altra bo pripravilo zaključno 

razstavo fotografske delavnice, društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcem Kralji ulice bo prav tako organiziralo delavnice za 

socialno izključene in brezdomce, ŠENT bo organiziral kongres in 
festival, Radio Študent bo svoj projekt zaključil z okroglo mizo, 

kjer bo potekala izmenjava izkušenj in znanja o revščini in 
socialni izključenosti Romov, decembra se bo zaključil literarni 

natečaj na temo revščine JSKD-ja, Center društvo za avtizem pa 
bo svoj celoletni projekt zaključilo z izdelavo predloga za 

strategijo obravnavanja avtistov. 
 

Več o dogodkih je dostopno na spletni strani MDDSZ in na spletni 
strani evropskega leta: www.againstpoverty2010.eu. 

 
Na Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve so se v okviru 

EL2010 odločili izvesti tudi nekaj raziskav o revščini. Na podlagi 

programa o prednostnih nalogah in aktivnostih EU leta 2010 je 
MDDSZ pozvalo k oddaji ponudb za 2 raziskavi: izvedba študije z 

naslovom »Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v 
Sloveniji« in izvedba raziskave »Raziskava o ţivljenjskih in 

delovnih pogojih delavcev migrantov v Sloveniji«. Za prvo 
raziskavo je izvajalec ţe izbran: Pedagoška fakulteta, vodja 

projekta pa bo dr. Špela Razpotnik, ki se s problemom 
brezdomstva raziskovalno in aktivistično loteva ţe nekaj let. Za 

drugo raziskavo pa je MDDSZ sodelovanju povabilo 4 
raziskovalce, rok za oddajo ponudb je 7. september. Rezultati 



 

 

obeh raziskav bodo prestavljeni na zaključni prireditvi EL2010 

decembra v Sloveniji. 
 

 
Koristne povezave: 
Novinarska nagrada: http://www.2010againstpoverty.eu/journalistaward/index/index.html?langid=sl 
Umetniški partnerski projekt: http://www.2010againstpoverty.eu/artpartnerproject/index.html?langid=sl 

Dogodki v okviru EL2010: 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialna_zascita_preprecevanje_revscine/el_2010/
dogodki_v_okviru_evropskega_leta_2010/ 
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