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Pregled dela
Gibanja za pravičnost in razvoj v letu 2007

VSESLOVENSKE DEJAVNOSTI GIBANJA
Darilo Zemlji
V letu 2007 je društvo v okviru projekta Darilo Zemlji posadilo cca 250 dreves na
približno 50 lokacijah širom Slovenije (Ljubljana, Maribor, Celje, Posavje, Zasavje,
Goriška). Sajenje je potekalo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi: z vrtci, šolami,
društvi, občinami z župani, krajevnimi skupnostmi itd. Za projekt je društvo z donacijami
zbralo 5.000 EUR in financiralo celotno organizacijo in sadike dreves. Projekt se je
zaključil z prireditvijo na gradu Bogenšperk na dan Zemlje, 22.4.2007.
Pohod za hrano
Društvo je organiziralo Pohod za hrano 13. maja 2007 in se s tem se priključilo
svetovnem dogodku Walk the World – Fight Hunger, ki ga vodi organizacija Združenih
Narodov WFP (World Food Programme) in v katerem sodeluje že več kot 100 držav. Pet
kilometrski pohod skozi središče mesta je namenjen osveščanju javnosti o problemu
svetovne lakote, predvsem lakote otrok. Pohodu v Ljubljani se je pridružilo približno 450
ljudi, s pomočjo katerih smo zbrali 1.135,40 EUR prostovoljnih prispevkov, ki so bili v
celoti namenjeni prehranjevalnim programom agencije Združenih narodov.
Obdaritev družin
Gibanje za pravičnost in razvoj je tudi ob Božiču 2007 obdarilo obubožane in pomoči
potrebne družine ter posameznike. Obdaritev je potekala v štirih območjih Slovenije in je
skupaj zajemala 59 družin. V Celju in okolici so z živili in drugimi dobrotami obdarili 26
družin. V Mariboru so s paketom osnovnih živli in potico razveselili 17 družin, v Zasavju
15 in v Domžalah eno družino.
Družine so bile zelo hvaležne pomoči, predvsem pa ganjene, da se je nekdo spomnil tudi
na njih.
Gibanje je ob obisku omenjenih družin na domu izrazilo sočutje in ponudilo podporo tudi
v prihodnje, zato se na nekaterih info točkah že zbirajo materialna sredstva in donacije za
dolgoročnejšo pomoč družinam v stiski.

DEJAVNOSTI PO INFO TOČKAH
INFO TOČKA MARIBOR
1. V letu 2007 smo imeli 3 večja srečanja vseh članov GPR Maribor in številne
projekte. Na kratko o projektih:
2. Soorganizirali smo 2. Občnega zbora v Rogaški Slatini 15.aprila 2007, kjer je
ustanovitelj in idejni vodja Gibanja za pravičnost in razvoj Janez Drnovšek
predsedniško funkcijo predal dr. Stanetu Pejovniku.
3. Z namenom približati se mladim smo se udeležili dvodnevne prireditve Rock
Otočec na Otočcu na Krki. Prvi dan 7. julija 2007 smo ob svetovni akciji Live
Earth s filmi opozarjali na nevarnosti klimatskih sprememb, 8. Julija pa na
nevarnosti gensko spremenjene hrane v sLOVEniji. Ob prikazovanju filmov in
odlični predstavi gledališke skupine Kavazu in njihove predstave GSO Freaks
smo zbrali 500 podpisov proti GSO.
4. Opozarjanje o nevarnostih gensko spremenjene hrane in krme je bil v letu 2007
sicer stalen projekt. S skupino Kavaz smo dva-krat nastopili na Festivalu Lent.
Na skoraj 10 srečanjih smo se povezovali s skoraj vsemi civilnimi organizacijami
in poskušali enotno nastopiti proti GSO.
5. V okviru projekta Ocean modrosti smo 18. Decembra 2007 predali Domu
starostnikov Danice Vogrinec 11-ih rabljenih računalnikov
6. Zaradi številnih aktivnostih smo začeli iskati večji prostor za naše druženje,
prostor, kamor bi lahko povabili več ljudi, organizirali predavanja, okrogle mize,
projekcije filmov. To nam je s pomočjo Mestne občine Maribor tudi uspelo, za
kar smo ji zelo hvaležni.
INFO TOČKA GORIŠKA
1. V januarju smo izvedli ponovitev zabavne delavnice, ki je bila namenjena vsem,
ki so se v času delavnice sprostili pod vodstvom Andreja Ažmana iz Ljubljane.
2. V marcu predavanje za 80 obiskovalcev »Zemlja, kako ti gre? ( Marko Pogačnik)

