Kratka predstavitev nosilcev projekta Mi smo ZA STRPNOST
 Izobraževalni center Eksena
Osnovno izhodišče delovanja Izobraževalnega centra Eksena so Deklaracija o načelih
strpnosti, Splošna deklaracija človekovih pravic in Deklaracija o otrokovih pravicah, ki
so človekoljubni dokumenti, ki jih globoko spoštujemo. Skozi naša izobraževanja je
posamezniku dana možnost uresničitve teh deklaracij oziroma temeljnih pravic v
vsakodnevnem življenju, s čimer niso več samo lepa crka na papirju, ampak zaživijo tudi
v praksi.
Izobraževalni center Eksena tako nudi neformalna izobraževanja in svetovanja na
področju odnosov. V ta namen ponuja preventivne programe in pristope, ki so
namenjeni vsem, ki prepoznavajo ključen vpliv odnosov na kakovost življenja in srečo
posameznika. Vsa naša izobraževanja temeljijo na lastno razvitem avtorskem znanju, ki
izhaja iz novega vpogleda in razlage delovanja vrednot ter vrednotenja, ki jasno in
konkretno pojasni, kaj so strpnost, sprejetje in sočutje, ter poda tudi praktično pot,
kako do tega priti.
Naša vizija je posamezniku vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen, s tem njegovo
resnično vrednost, ter tako ustvarjati družbo, ki je uspešna, brez da je uničevalna. Zato
posameznike skozi svoja izobraževanja spodbujamo, da prevzamejo odgovornost za
svoje življenje ter s tem postanejo aktivni ustvarjalci svojega življenja in ne zgolj
nemočne žrtve okoliščin ter ljudi okrog sebe. Hkrati pa ljudi spodbujamo, da v svojem
življenju uresničujejo strpnost ter človekove in otrokove pravice skozi razvijanje in
negovanje svojih odnosov.
o Uradna spletna stran: http://www.eksena.si
o Facebook stran: https://www.facebook.com/izobrazevalni.center.eksena/
 Društvo Eksena
Društvo Eksena je samostojna nevladna organizacija civilne družbe, neodvisna od
političnih ideologij, ekonomskih interesov in religij. Je nepridobitno društvo in deluje
skozi prostovoljno delo svojih članov. Poslanstvo društva je človekoljubne narave in
sicer promocija strpnosti v širši javnosti in zavzemanje za uresničevanje temeljnih
človekovih in otrokovih pravic v vsakodnevnem življenju ljudi. Podlaga za delovanje
društva so mednarodni dokumenti o človekovih pravicah predvsem Deklaracija o

načelih strpnosti, Splošna deklaracija človekovih pravic in Deklaracija o otrokovih
pravicah.
Osrednji projekt društva je projekt Mi smo ZA STRPNOST! v okviru katerega se javno
zavzemamo za negovanje strpnosti in medsebojnega spoštovanja.
Društvo Eksena je bilo ustanovljeno leta 2013 in ima svoj sedež in prostore v mestu
Šentjur pri Celju. Predsednik društva je g. Danilo Lorger, podpredsednik pa je dr. Nejc
Jelen.
o Uradna spletna stran: http://www.drustvo-eksena.si/

