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VABLJENI
Tradicionalni 
dobrodelni bazar SILA

SILA je kratica za Slovenian International Ladies Association (Slovensko mednarodno 
združenje žensk), ki vstopa v tretje desetletje obstoja in delovanja kot prostovoljna, 
nepridobitna, neverska in nevladna organizacija. Osnovno poslanstvo združenja je 
medsebojno povezovanje in druženje članic, izobraževanje, izmenjava kulturnih in 
drugih izkušenj ter dobrodelna dejavnost. S predstavnicami SILE smo se pogovarjali 
o njihovem delu, poslanstvu in predvsem dobrodelnosti.

Kdo so članice združenja SILA?
Vesna Smole Grobovšek, predsednica 
nadzornega odbora SILE: „Iz samega 
naziva je razvidno, da smo članice SILE tako 
Slovenke kakor tujke, ki živijo začasno ali 

samo sebi in svojim članicam, pač pa tudi 
drugim. V tem se razlikujemo od drugih 
organizacij.“

Kaj točno pomeni bazar za vas in za 
nas, Slovence, ki ga težko pričakujemo 
vsako leto?
Barbara Hunt Vodopivec, članica 
upravnega odbora SILE in predsednica 
odbora za organizacijo SILA bazarja 
2014: „Za nas pomeni veliko pripravljalnega, 
neplačanega dela. Po drugi strani pa nam 
to delo daje veliko zadoščenje, saj vemo, 
da gre za dober namen, to je solidarno 
pomagati ljudem v stiski. Veselimo se že, 
da bomo lahko z izkupičkom od prodaje 
izdelkov na bazarju in s prostovoljnimi 
prispevki donatorjev podprle deset izbranih 
dobrodelnih projektov in s tem pomagale 
tistim, ki so v danem trenutku najbolj potrebni 
pomoči v Sloveniji. Za obiskovalce bazarja pa 
ta dogodek pomeni živopisno mednarodno 
tržnico s kulturnim programom, na katerem 
se boste srečali s svetom v malem, nekakšnim 
minimundusom, kjer boste lahko kupovali 
različne izdelke, predpraznična darila, ob tem 
pa vedeli, da vaš denar ne gre v komercialne, 
temveč v dobrodelne namene.“

Kako se v SILI lotite organizacije 
mednarodnega bazarja?
Aurore Breton, članica upravnega odbora 
združenja SILA in odbora za organizacijo 
bazarja 2014: „V SILI se vsako leto obrnemo 
na tuja veleposlaništva, akreditirana v 
Sloveniji, s prošnjo za sodelovanje. Do zdaj 
smo imele večinoma pozitiven odziv, saj se 
je vedno odzvalo vsaj 35 veleposlaništev ali 
drugih predstavništev. Vsaka država se na 
bazarju predstavi na svoji stojnici s svojimi 
značilnimi izdelki, ki jih prodaja po relativno 
ugodnih cenah, izkupiček od prodaje pa gre 
v celoti v dobrodelno blagajno. Vsako leto 
namreč prejmemo več vlog za dobrodelno 
pomoč. Na žalost vsem prošnjam ne moremo 
ugoditi, zato predstavniki vseh sodelujočih 
držav na bazarju izberejo nekaj dobrodelnih 
projektov, ki imajo po njihovem mnenju 
prioriteto. Te projekte oziroma inštitucije 
naše članice tudi obiščejo in preverijo, če so 
zares upravičeni do finančne pomoči. Sistem 
pri izbiri in podeljevanju donacij je v celoti 
transparenten in na to smo ponosne.“

Kako Slovenci vedo, kam naj se 
prijavijo za dobrodelno pomoč?
Zuzana Merriffield, članica upravnega 
odbora združenja SILA: „SILA na svoji javno 
dostopni spletni strani vsako leto razpiše 
pravila in pogoje za prijavo za dobrodelno 
pomoč. Objavljen je obrazec, ki ga je treba 

izpolniti in poslati v določenem roku. Vse 
pravočasno oddane vloge pregledajo 
članice odbora za organizacijo bazarja in 
jih predstavijo na sestanku predstavnikov 
sodelujočih držav, da jih nato rangirajo in 
izberejo najnujnejše.“

V čem se bo letošnji bazar razlikoval 
od prejšnjih?
Stella Papakonstantinou, članica odbora 
za organizacijo SILA bazarja 2014: 
„Letošnji bazar bo ponudil zelo pester 
mednarodni kulturni program. Naše geslo 
je, da naj kultura služi v dobro ljudem. 
Predstavile se bodo različne folklorne plesne 
skupine, članice bodo defilirale v narodnih 
nošah, pela bo znana pevka iz tujine in še 
kakšno presenečenje čaka, česar ta trenutek 
ne želimo razkriti. Raje pridite in se sami 
prepričajte.“

Kdo skrbi za administracijo in 
papirje vaše organizacije?
Irina Pezdirc, članica upravnega odbora 
združenja SILA: „Kot zakladničarka društva 
SILA skrbim za celo administracijo in 
dokumentacijo, saj mora vsaka organizacija, 
tudi če je neprofitna, imeti urejene papirje.“

Kdaj in kje se bo 
odvijal mednarodni 

bazar SILA?
Dogodek bo v soboto, 29. 
novembra 2014, v halah 
A in C na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. 

Prireditev poteka 
med 10. in 17. uro. Ne 
pozabite, da vsak vaš 

nakup pomaga ljudem v 
stiski in jim vlije upanje v 

predprazničnem času.

trajno v Sloveniji. Naše združenje povezuje 
nacionalno zelo pisano druščino, saj članice 
prihajajo iz različnih celin ter iz več kot 
štirideset držav. Med nami so tujke, ki že 
dolgo živijo in delujejo v Sloveniji, nekatere 

so tudi poročene s Slovenci ali pa imajo tukaj 
svojo podjetniško dejavnost. Mnoge članice 
so soproge tujih veleposlanikov, diplomatov 
in poslovnežev, ki so prišli v Slovenijo za 
določen čas. Med Slovenkami pa smo 

gospe, ki smo še oziroma smo bile delovno 
aktivne na različnih področjih. Med nami so 
profesorice, pravnice, glasbenice, umetnice, 
podjetnice itd. Številne slovenske članice smo 
dolgo živele v tujini kot soproge slovenskih 
diplomatov ali predstavnikov podjetij in 
želimo po povratku v domovino deliti svoje 
mednarodne izkušnje z ostalimi članicami 
ter prispevati k delu združenja. Ne nazadnje 
naše združenje povezuje tako mlajše kakor 
starejše članice ter s tem krepi ne samo 
živopisno mednarodno paleto dejavnosti, pač 
pa tudi medgeneracijsko sodelovanje.“ 

Kakšna je dejavnost vašega 
združenja?
Laura Jamšek, predsednica združenja 
SILA: „Poseben čar naše dejavnosti je 
v tem, da povezujemo lepo s koristnim. 
Medsebojno izmenjujemo nacionalne in 
kulturne izkušnje z različnih področij, od 
literature, glasbe in slikarstva do kulinarike, 
ustvarjalne dejavnosti ter učenja tujih 
jezikov. Razen tega SILA omogoča tujkam, 
ki prihajajo v Slovenijo za določen čas, da 
se čim hitreje in najmanj boleče vključijo v 
življenjsko sredino. Za to imamo poseben 
odbor Welcome coffee morning committee, 
ki organizira srečanja oziroma dobrodošlico 
novim članicam. Sila organizira tudi 
izlete za članice, da spoznavajo lepote in 
raznoliko kulturno dediščino v Sloveniji. 
Imamo zelo raznolike dejavnosti, ki jih 
organizirajo različne sekcije, od literarnega, 
angleškega in francoskega do potovalnega 
in kluba za spodbujanje kreativnosti ali 
učenja slovenskega jezika. Naše delo je 
organizirano tako, da imamo vsak mesec 
sestanek skupščine članic, t. i. General 
Meeting, na katerem razpravljamo o tekočih 
dogodkih in sprejemamo odločitve. SILA 
objavlja tudi tedensko glasilo Newsletter, ki 
obvešča članice o kulturnih, jezikovnih in 
drugih dogodkih ne samo znotraj SILE, pač 
pa tudi daje informacije o širših dogodkih v 
Ljubljani oziroma Sloveniji.“

SILA vsako leto organizira 
mednarodni dobrodelni bazaar. Bo 
tako tudi letos?
Barbara Hunt Vodopivec, članica 
upravnega odbora SILE in predsednica 
odbora za organizacijo SILA bazarja 
2014: „Da, SILA bo tudi letos organizirala 
svoj največji dobrodelni dogodek. To bo 
že 21. mednarodni dobrodelni bazar. 
Predvidevamo, da bo sodelovalo okoli 35 
držav iz različnih regij sveta. Letos se nam 
bodo na novo pridružile Albanija, Črna 
gora, Makedonija, Portugalska in Združeno 
kraljestvo. Naše združenje torej ni namenjeno 

Utrinek 
z lanskega 

bazarja Sila na 

Gospodarskem 

razstavišču
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