POROČILO ZA LETO 2015

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnim sodelovanjem pri aktivnostih Plana B, v katerem smo
združene organizacije ki opozarjamo na aktualno stanje v kmetijstvu, podnebni politiki ter
ostalih področjih, ki družbo vse bolj utesnjujejo.
Nadaljevali smo z aktivnim sodelovanjem v okviru Koalicije proti tajnim sporazumom, ki jo
koordinira naš član Žiga Pavšič. Koordinirali smo izvedbo vseevropskega protesta, ki je tokrat
potekal na štirih lokacijah in sicer v Ljubljani, Kopru, Mariboru in Zagorju.
Ravno tako smo aktivno sodelovali pri Koaliciji proti privatizaciji v protestih proti prodaji
Telekoma Slovenije.
V okviru platforme Sloga in zavoda Ekvilip smo tudi lansko leto sodelovali pri pripravi
Senčnega poročila, to je poročila nevladnih organizaciji vezanega na stanje in spoštovanje
različnih človekovih pravic. Tokrat smo pokrivali področje javnega zdravstva in njegove
dostopnosti. Če bi se kdo želel vključiti v to aktivnost je seveda dobrodošel.
V okviru koalicije za zaščito javnega zdravstva smo sodelovali pri dogovorjenih aktivnostih in
pri pripravi odzivov na predloge zdravstvene reforme.
Lansko leto smo se aktivno vključili v sistem reševanje statusa samozaposlenih v kulturi, ki ga
je sprožil naš član Denis Miklavčič.
Postopek počasi napreduje saj so že potekali prvi pogovori in predlogi za reševanje situacije s
predstavniki Ministrstva za kulturo.
Aktivno smo nadaljevali z dejavnostjo »Iz ljudskih ust neposredno v parlament«. Od
lanskoletne skupščine dalje smo jih izvedli še sedem in sicer na Ptuju, v Črnomlju, Mariboru,
Hrpeljah, Novi Gorici, Velenju in Slovenski Bistrici.
V letu 2014 smo pričeli z aktivnostmi na področju industrijske konoplje s čimer smo aktivno
nadaljevali tudi v preteklem letu.
V Državnem svetu smo v okviru društva Gibanja TRS izvedli dva posveta in sicer I. nacionalno
konferenco o industrijski konoplji ter posvet z naslovom »Endokanabinoidni sistem – kaj je
to?«. Koordinacijo je uspešno vodil Gorazd Marinček.

V Državnem svetu smo organizirali tudi predstavitev predloga novele Zakona o romskih
skupnostih, ki jo je koordiniral Romeo Varga.
Koncem leta smo se aktivno vključili v referendumsko kampanjo v okviru Koalicije Čas je za.
Sodelovali smo na tako lokalnih dogodkih kot tudi na javnih soočenjih.
Proti koncu bi izpostavila še aktivnosti, ki jih imamo na družabnih omrežjih, predvsem na
Facebooku kjer imamo več kot 3500 spremljevalcev in si vsako novico, glede na statistiko,
ogleda okrog
1500 uporabnikov. S pomočjo Barbare Kožar smo pričeli z aktivnejšim objavljanjem novic in
zapisov vezanih na naše aktivnosti. V povprečju objavimo okrog 30 različnih novic tedensko,
ki so vezane na delo Poslanske skupine in Koalicije Združene levice, kot tudi odzivanja na
aktualne dogodke in mobilizacijo državljank in državljanov. Tedenske novice, kjer
vključujemo pretekle aktivnosti in napovedujemo nove tedensko prejme preko 1000 članov
in simpatizerjev.
Seveda pa naj spomnim še na velik napredek, ki smo ga dosegli v preteklem letu, saj smo po
skoraj triletnem aktivnem delovanju uspeli pridobiti status društva z delovanjem v javnem
interesu na področju okolja. Tako se bomo lahko še bolj aktivno vključili v aktivnosti vezane
na zaščito in ohranjanje okolja. Ravno tako se bomo lahko še bolj vključili v različne javne
razpise in tako še bolj širili našo dejavnost. V letošnjem letu smo si z vpisov v seznam
prostovoljnih organizacije pridobili tudi to možnost.
Verjamem, da je marsikdo morda pričakoval veliko več aktivnosti, dejavnosti in predvsem
več dela na prepoznavnosti. Vendar naj ne tem mestu še enkrat poudarim da samo par
posameznikov s svojim delom ne zmore doseči vsega. Jasno je, da se moramo in morate člani
predvsem aktivirati sami.
Glede na predstavljene aktivnosti vidite, da pokrivamo širok spekter dejavnosti in verjamem,
da se lahko v eni ali več njih najde vsakdo izmed nas. Zato se prosim pridružite s svojo
aktivnostjo in nam pomagajte še bolj širiti naše konkretno delo in dejavnost ter seveda tudi
naše ime.

Tako ponovno apeliram na vse, da se aktivirate, aktivno pristopite k dejavnostim tako na
lokalnem kot na državnem nivoju, pomagate in sodelujete pri organiziranju naših dogodkov,
aktivnosti, nas opozarjate na lokalne probleme in težave in tudi dobre prakse.
Jasno nam mora biti, da društva ne sestavljajo samo organi, ampak celotno aktivno članstvo,
ki ne samo da daje ideje in s prstom kaže kaj bi bilo potrebno storiti, ampak se samo aktivira
in s svojo aktivnostjo spodbudi vse ostale …. Konec koncev tudi mene.
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