
 
 

POROČILO S FESTIVAL-a LUPA 2014 
A. Kotar 

Dne 18. septembra 2014 je med 11.00 in 20.00 na Prešernovem trgu v Ljubljani (skupaj s Stritarjevo ulico, 
Wolfovo ulico in Tromostovjem) potekal 13. vseslovenski festival nevladnih organizacij LUPA 2014, na katerem 
je tradicionalno sodelovalo tudi naše društvo KVČB. Prireditelj festivala je Zavod Center za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, horizontalna mreža NVO, ki povezuje več kot 700 različnih zvez in 
posameznih društev, zavodov in ustanov.  

Festival LUPA je tradicionalna predstavitev slovenskih nevladnih organizacij v vsej njihovi barvitosti, pestrosti, 
raznolikosti, dinamičnosti in kar je še drugih izrazov za sektor, ki povezuje okoli milijon prebivalcev Slovenije.   

Nevladne organizacije se na bazarju predstavljajo na stojnicah in odru. Naše društvo se je letos predstavilo na 
stojnici št. 14, skupaj z društvom Ozara Slovenija, s katerim smo si delili razstavni prostor. Kljub temu, da so 
poslanstva organizacij zelo različna, dogodek vsako leto znova prešije ista rdeča nit – usmerjenost k ljudem. 
Tako se je na letošnjem festivalu  predstavilo 134 različnih organizacij, med njimi so se nekatere predstavile na 
odru ob Prešernovem spomeniku, kjer je potekal zanimiv spremljevalni program, druge organizacije pa so  
sodelovale pri organizaciji zanimivih delavnic, predavanj in vodenih ogledov za mimoidoče.   

Na prireditev so bili vabljeni vsi člani  LGN sekcije, saj je predstavitev društva  KVČB na bazarju istočasno služila 
kot srečanje članov LGN sekcije.  Nekateri člani smo se na Prešernovem trgu  dobili že ob 10.30 in opremili našo 
stojnico s plakati o naši dejavnosti, zloženkami  za bolnike in ostalimi publikacijami ter reklamnim gradivom, 
tako, da smo bili ob 11.00 pripravljeni na začetek prireditve. 

Osnovni namen sodelovanja našega društva KVČB na festivalu  LUPA 2014 je naše prizadevanje za izboljšanje 
kakovosti življenja oseb s KVČB, večja prepoznavnost bolezni KVČB, širitev društva in pridobivanje novih 
aktivnih članov, povezovanje s sorodnimi društvi in drugimi  vladnimi in nevladnimi organizacijami itd... Zato 
smo se trudili, da bi mimoidoče  in vse potencialne interesente čim bolje  seznanili z našim delom, nalogami in 
dejavnostmi društva KVČB. 

Društvo KVČB je v toku prireditve predstavljalo več kot deset članov društva. Na stojnici smo se člani menjavali, 
tako, da je bil članom omogočen odhod na WC, kosilo in ogled prireditve ter spoznavanje ostalih udeležencev 
bazarja...Istočasno smo se lahko malo podružili, poklepetali  in si izmenjali naše izkušnje, skratka preživeli lep 
aktiven dan.  Prireditev smo zaključili okoli 19. ure 

Vsakoletni pozitivni odziv obiskovalcev potrjuje dejstvu, da se vloga nevladnih organizacij in njihova 
prizadevanja za pravičnejšo in bolj odprto družbo zaradi poglabljajoče se krize, ki pomembno posega v 
pridobitve socialne države, iz leta v leto povečuje. Zato je bil tudi letošnji bazar nevladnih organizacij LUPA 2014 
predvsem – v službi ljudi.  

 

 


