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e dobro smo zakorakali v novem-

ber in letošnji Sila bazar se hitro

približuje. Čez manj kot tri tedne

bomo na Gospodarskem razstavišču po-

novno priča prireditvi, ki združuje več kot

trideset držav iz vsega sveta, prinaša pa

tudi umetniški kotiček, otroški kotiček,

sejem rabljenih oblačil in knjig, srečelov

ter pester kulturni program z mednarod-

no zasedbo nastopajočih. Izkupiček celot-

ne prireditve je namenjen v dobrodelne

namene, in sicer za vnaprej skrbno izbra-

ne projekte. Prireditev bo odprl predsed-

nik Slovenije, gospod Borut Pahor.

Začetki Sila bazarja

Sila bazar so žene veleposlanikov in di-

plomatov v Sloveniji prvič organizirale le-

ta 1994. Dogodek je bil sprva manjše ga

obsega, na različnih lokacijah in z manj-

šim izkupičkom. Vedno pa je bil njegov

namen pomagati društvom, organizaci-

jam in pomoči potrebnim posameznikom

v Sloveniji. V dvajsetih letih bazarja so

članice Sile s pomočjo predstavnikov tujih

d ržav ter donatorjev zbrale več kot 1,2

milijona evrov, s katerimi so pomagale

organizacijam in ustanovam, kot so Pe-

diatrična klinika Ljubljana, Europa Don-

na, Društvo Barka, Društvo distrofikov,

Materinski dom, Varstveno delovni center,

Društvo za usposabljanje invalidne mladi-

ne in še mnogim drugim.

Nove smernice društva Sila

V letošnjem letu izvoljen upravni odbor

Sile si je zadal kar nekaj sprememb pri

upravljanju društva. V mednarodni zased-

bi in z izkušnjami na različnih področjih

smo si za glavni cilj postavile, da naše

društvo postane točka podpore in dru-

ženja za vse tujke, ki se priselijo v Slove-

nijo. Ker smo se že vse znašle v podobni

situaciji, smo vedele, da moralna podpo-

ra, prijateljski nasvet ter praktične infor-

macije o ureditvi življenja v novem okolju

pomenijo ogromno. V ta namen organizi-

ramo mesečne sestanke, posebna pred-

stavitvena srečanja za nove članice, izpo-

polnjevanje in učenje slovenskega, angleš-

kega in francoskega jezika, pa tudi dru-

ženja ob dobri knjigi, obiske galerij, umet-

niške delavnice, otroške igralnice, večerne

zabave in še kaj. O dogajanju članice ob-

ve ščamo prek naše spletne in Facebook

strani ter elektronskih novic. Na ta način

novim članicam omogočamo spoznavanje

Ljubljane, Slovenije in seveda srečanje s

članicami, ki so vedno pripravljene poma-

gati z izkušnjami in nasveti. Naše članice

že dolgo niso le žene veleposlanikov, am-

pak tudi ženske, zaposlene v gospodar-

stvu, žene mednarodnih gospodarstveni-

kov in poslovne ženske, tako tujke kot

Slovenke. Vsem pa so skupne izkušnje v

mednarodnem okolju.

Mednarodni Sila bazar 2014

Za letošnji Sila bazar smo si članice

upravnega odbora zamislile kar nekaj

sprememb glede na pretekla leta. Da bi

bilo naše delo čimbolj transparentno in

jasno za vse, smo načela in pravila o

organizaciji bazarja podrobno zapisale in

objavile na naši spletni strani. Tem smer-

nicam smo podrobno sledile in tako smo

prijave za projekte, ki jim bomo letos

namenile donacije, pričele zbirati že spo-

mladi. Predstavnice sodelujočih držav, ki

bodo s svojim delom in s pomočjo dona-

torjev prispevale k zbiranju sredstev, so iz

množice prijavljenih izbrale deset pomoči

najbolj potrebnih. Nosilce izbranih pro-

jektov so članice Sile nato osebno obiska-

le in preverile njihove dejanske potrebe,

kar je bil pogoj za uvrstitev v nadaljnjo

obravnavo. Koliko izbranim projektom

bomo letos lahko pomagale, je seveda

odvisno od izkupička prireditve, vse pa

upamo na čim večje število. Letos bomo

tako zbirale sredstva za Društvo za nena-

silno komunikacijo, Hišo Hospic, Center

slepih športnikov, Center za slepo in sla-

bovidno mladino, Društvo Vesele nogice,

Društvo za cerebralno paralizo Slovenije -

Sonček, Varno hišo Stigma, Mladinski

dom Jarše – Stanovanjsko skupnost Ko-

kos, Društvo prijateljev mladine Ljubljana

Moste Polje in Slovensko filantropijo. Gle-

de na izkupiček bazarja bomo omenjenim

organizacijam sredstva razdelili v tem vr-

stnem redu.

Pomemben poudarek smo letos namenile

tudi pripravi raznovrstnega kulturnega

programa. Prodajo izdelkov iz vsega sveta

bodo tako popestrili mednarodni plesalci

in pevci. Nekateri živijo in delujejo v Slo-

veniji, drugi bodo prišli v Slovenijo pose-

bej za naš dogodek. Na našem odru se

bodo predstavile tudi vse mednarodne

šole, ki delujejo v Ljubljani. V Otroške m

kotičku bodo letos ustvarjali najmlajši

obiskovalci, pripravljamo pa tudi pestro

ponudbo rabljenih oblačil in knjig. Tudi

letos bomo imeli zelo priljubljen srečelov,

na katerem vsaka kupljena srečka prinese

nagrado. Skratka dogajalo se bo veliko.

Vabljeni v soboto, 29. novembra, na Gos-

podarsko razstavišče v Ljubljani, v hali A

in C, med 10. in 17. uro.

Njena beseda Sila bazar 2014

S SKUPNIMI MOČNI V

HUMANITARNE NAMENE

Piše: Barbara Hunt Vodopivec, vodja odbora za organizacijo Sila bazarja 2014


