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Zavod Samostojen si iz Cerknice zgleden primer
javno-zasebnega partnerstva
Letos startali z dvema novima projektoma, ki ju sofinancirajo z evropskimi sredstvi – Med epidemijo center za mlade
Petka deluje na spletu
Cerknica – V zavodu Samostojen si so letos dosegli pomembne mejnike, saj
so bili uspešni pri prijavi enega regionalnega in enega mednarodnega projekta.
Tako kot prejšnja leta so izvajali aktivnosti v okviru Točke moči - Večgeneracijskega družinskega centra Cerknica, ki so jih morali zaradi epidemiološke situacije
spomladi in jeseni preseliti na splet. Prek Zooma so imeli tečaje začetne in nadaljevalne angleščine, začetne francoščine, slovenščine za priseljence in EFT-tapkanja. Zainteresiranim so pošiljali zanimive članke in razmišljanja, ki so jih skupaj
pokomentirali prek e-pošte. Poleti pa so lahko izvedli štiri termine počitniškega
varstva za otroke do 4. razreda.
Zasebni neprofitni zavod
Samostojen si je bil ustanovljen februarja 2014. Njegova ustanoviteljica Julija Perko se je odločila, da zaključi
kariero v večjem slovenskem
podjetju, kjer je bila zaposlena 25 let, tudi zato, ker
se je iz Ljubljane preselila v
Cerknico. Sprva je ponujala
le psihološko svetovanje, ko
pa je zaznala, da v kraju ni
javnega zavoda, ki bi nudil
več vsebin za družine, je z
donatorskimi sredstvi v galeriji Krpan odprla družinski
center. Leta 2017 so v okviru
projekta z drugimi partnerji postali večgeneracijski
center s polovično obvezo
delovanja. Ker so morale v
projektu sodelovati tudi lokalne skupnosti, jim je občina zagotovila in opremila
prostore na Čabranski 9, v
katerih so uredili ´Cerkniško
dnevno sobo´. Projekt Točke
moči – večgeneracijski centri
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se letos izteka. »Partnerji se
že pripravljamo na nov razpis,
saj so bile aktivnosti zelo dobro sprejete in bi bila škoda, da
bi zamrle. Naš center je vsa
leta trikratno presegal letno
načrtovane rezultate, kar je

bilo možno le z donatorskimi
sredstvi in velikim angažmajem sodelavcev,« pravi Perkova.
V štirih letih delovanja
so izvedli 1.175 brezplačnih dogodkov oziroma 2.450
ur za 11.892 obiskovalcev.
»Najbolj odmevna in prepoznavna so bila predavanja
eminentnih slovenskih in
tujih predavateljev na temo
starševstva in partnerstva,
ki so jih sofinancirali obe
osnovni šoli in vrtec.« Med
drugim so gostili Zorana
Milivojevića, Ranka Rajovića, Sanelo Banović, Vesno
Vuk Godina, Mirana Možino,
Saro Isaković in Aleksandra
Zadela. Do zdaj je zavod zaposlil dve osebi, dobil naziv
nevladne organizacije s potencialom in postal prepoznaven v lokalnem in regionalnem okolju. Vključeni
so v mrežo prostovoljskih
organizacij in so člani regijskega združenja NVO Boreo
iz Postojne, nacionalnega
združenja CNVOS, RRA Zeleni kras in LAS Notranjska.
Zavod se prijavlja tudi
na občinske razpise za sofinanciranje programov za
mladino in socialo. »S tako

pridobljenimi sredstvi smo
izvedli 885 ur brezplačnih ur
individualnega psihološkega
svetovanja, 980 ur učne pomoči za otroke, 320 ur počitniškega varstva za otroke, 65
delavnic v šolah na Rakeku
in v Cerknici s podružnicami
za 1.025 otrok, vzpostavili
15 Unicefovih varnih točk za
otroke in Demenci prijazne
točke, si z otroki ogledali in
razpravljali o filmih, izvedli
tečaje robotike in šivanja za
otroke, tečaje računalništva
za starejše, pripravili izmenjevalnice oblačil, piknik in
izlete s priseljenci, ki se v
družinskem centru učijo slovenščine …« Z lokalno akcijo
sodelujejo tudi v projektu
Slovenske Filantropije Dan
za spremembe.
Septembra so na podlagi uspešne prijave na razpis
LAS Notranjska vzpostavili center za mlade in počitniško varstvo Petka, ki
ga sofinancirajo Republika
Slovenija, ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad
za regionalni razvoj. V
dvoletnem projektu bodo
učencem nudili pomoč
pri šolskih obveznostih in

kakovostno
preživljanje
prostega časa. Center deluje v pritličnih prostorih
cerkniške šole, a so aktivnosti sredi oktobra preselili na
splet, kjer so učencem nudili individualno učno pomoč
in jim popestrili prosti čas
z ustvarjalnicami, fotografskima natečajema in aktivnostmi Skrivno pismo
božičku, Interaktivni kviz
o Sloveniji in Filmski kritik
za en dan. S pomočjo donatorjev iz regije so otroke
obdarili s praktičnimi nagradami. Ko se bodo ukrepi
sprostili, bodo Petko v šoli
spet odprli, o spremembah
bodo uporabnike obveščali
prek Facebookovega profila
Center za mlade Cerknica in
lokalnih medijev.
Zavod je bil letos uspešen tudi pri prijavi mednarodnega projekta Preslišan
jok izgubljenih/ukradenih
otrok, ki ga izvaja skupaj z
društvoma Nestale bebe Beograda iz Srbije in Geraubte
Kinder-vergessene Opfer iz
Nemčije. Na razpisu je bilo
izbranih le 49 organizacij od
255 iz cele Evrope, zavod Samostojen si je bil edini prijavitelji iz Slovenije. Predvsem mlade bodo ozaveščali
o usodah ukradenih otrok v
nacistični Nemčiji in zgodbah staršev, ki so jim bili
otroci odvzeti v porodnišnicah v Srbiji. »Predstavljali
bomo tudi zgodbe današnjih
migrantskih otrok, predvsem
tistih, ki potujejo v države
članice EU brez spremstva.
Za velikim številom teh otrok
se namreč izgubi vsakršna

sled.« Pripravili bodo različne dogodke, dva bosta v Celju, ki ima pomembno zgodovinsko konotacijo. Tam so
med drugo svetovno vojno
ločevali slovenske otroke in
jih deportirali v taborišča v
Nemčijo, od tam so odpeljali okoli 650 otrok in jih
prisilno ponemčili. Novembra 2021 bodo pripravili še
zaključno konferenco, kjer
bodo med drugim predstavili dogodke ostalih partnerjev.
Sodelavci zavoda in
prostovoljci, ki vsa leta delovanja Večgeneracijskega
družinskega centra Cerknica sodelujejo z njimi, se
zelo trudijo zaznavati potrebe okolja, zato občasno
pripravijo socialni sosvet,
na katerega povabijo akterje v lokalni skupnosti,
predstavnike občine, centra za socialno delo, zavoda
za zaposlovanje, osnovnih
in glasbene šole, Rdečega
križa in Karitasa in centra
starejših. »Izmenjujemo si
informacije in predlagamo
skupne aktivnosti, s katerimi
naslavljajo izzive iz lokalnega okolja.« S partnerji s projekta Točke moči pa snujejo
in razvijajo ideje za prijave
na morebitne nove razpise, ki prihajajo z novo perspektivo. »Vse bolj intenzivno razvijamo mednarodno
mrežo partnerstev za skupne
projekte na mednarodnih
razpisih, kjer bo v novi perspektivi na voljo več sredstev
kot kadar koli doslej. Ti so še
posebej zanimivi zato, ker jih
evropska skupnost z več za-

upanja v poštenost in transparentno delovanje nevladnikov pripravi z dosti manj
birokratske navlake in daje
veliko večji poudarek vsebini
kot pa zbirokratiziranemu
poročanju, ki pogosto vzame
bistveno preveč časa, ki bi ga
sicer lahko namenili ustvarjalnemu snovanju odmevnih
dogodkov in aktivnosti.«
Zavod Samostojen si
si sredstva za delovanje in
financiranje vseh aktivnosti v celoti zagotavlja
s prijavami na razpise in
zbiranjem finančnih in materialnih donacij. Razrez
pridobljenih sredstev v šestih letih delovanja kaže, da
je delež občinskih sredstev
7,8-odstoten, delež projekta
večgeneracijskih
centrov 37-odstoten, preostalih 55,2 odstotka pa
zagotavljajo z donacijami.
Letošnja projekta v razrez
nista všteta.
Zavod je uspešen in
zgleden primer javno-zasebnega partnerstva v občini Cerknica. »Občina je
nudila podporo večini naših
predlogov za sodelovanje
v projektih, za kar smo jim
hvaležni, in upamo, da so
napori in rezultati majhnega zavoda v ponos tudi njim,
saj širijo prepoznavnost
kraja, tudi v mednarodnem
okolju. Hvaležni smo uporabnikom in obiskovalcem,
ki nas vzpodbujajo in nam
s povratnimi informacijami
in pohvalami dajejo zagon
za nove ideje in projekte,« še
pravi Perkova.
• Mojca Nagode

