Človekoljubno
dobrodelno društvo
UP Jesenice
Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice je prostovoljna,
nepridobitna nevladna organizacija, ki se v celoti zavzema za manj priviligirane skupine prebivalstva v Sloveniji in drugod po svetu. Delujemo na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in
humanitarne pomoči.
Učna pomoč otrokom z migrantskim ozadjem
Projekt je usmerjen k izboljšanju položaja mladoletnih migrantov, ki zaradi
različnih biopsihosocialnih razlogov uporabljajo vedenja, ki jim ne prinašajo
zaželjenega uspeha. Spodbujamo jih k solidarnosti, medvrstniški pomoči, čutu za
sočloveka in družbeni odgovornosti.

Botrstvo za otroke Bosne in
Hercegovine, Kosova in Palestine
Botrstvo ali posvojitev na daljavo se uvršča
v tako imenovano razvojno sodelovanje. Gre
za dolgoročno sodelovanje odpravljanja
revščine in zmanjševanja velikih razlik v
svetu. Namen botrstva je, da prek pomoči
posameznikom spodbujamo napredek
celotne skupnosti, zlasti pri izobraževanju.
Botrom posredujemo življenjepis otroka,
sliko in kontakt.

Moj dom
V projektu Moj dom namensko zbiramo sredstva za popolno obnovo številnih
domov, v katerih bivajo ljudje z nesrečno usodo. Projekt izvajamo enkrat letno.
Aktiviramo številne podjetnike, prostovoljce, aktiviste in posameznike, da s svojim
prostovoljnim delom ali prispevkom, neposredno sodelujejo pri projektu. Sledi
temeljita obnova stanovanjskih objektov.

Vidim te
Projekt Vidim te v celoti prispeva k večji in pozitivni podobi preventive in zdravljenja otrok. V projekt so vključeni zlasti otroci, ki jih je oblika bolezni zaznamovala
za celo otroštvo. Projekt izvajamo le z dolgoročnimi rezultati. Na kriznih območjih
(Kosovo, Bosna in Hercegovina) iščemo otroke in odrasle, ki so potrebni zdravljenja.
Društvo UP poskrbi za vso potrebno dokumentacijo za prihod, ter kasnejšo rehabilitacijo in izvajanje kontrol v Sloveniji.

Medkulturni dialog v slovenskih šolah
Delavnice, ki jih izvajamo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah so osredotočene na
spoznavanje različnih kultur. Spoznavanje razlik med kulturami pa je kot priložnost za
oblikovanje odprte, dinamične, strpne in raznolike družbe najpristnejše ob spoznavanju njenih predstavnikov, ob pogovorih in izkušnjah "iz prve roke". Uvajamo
sproščene pogovore, interaktivne delavnice in socialne igre. Namen projekta je sprožiti
obsežne razprave o prednostih, ki jih evropskim družbam prinaša različnost, ter
seznanjati prebivalstvo z njegovo pravico do enake obravnave in življenja brez
diskriminacije – ne glede na spol, raso ali narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost
ali starost.

Bodite tudi vi sprememba, ki jo želite videti v svetu.
Pridružite se nam:

Človekoljubno dobrodelno društvo UP
Sp. Plavž 24e, SI - 4270 Jesenice
T: + 386 (0)4 5864 081
M: + 386 (0)31 569 340
E: info@up-jesenice.org
W: www.up-jesenice.org

