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PRIPOROČILO ENYE BELAK ZA NAJPROSTOVOLJKO LETA 2007 
 
 
 
V neformalni pobudi LjudjeZa.org spremljamo Enyo Belak že nekaj časa. Pred nekaj leti se 
nam je oglasila sama in povedala, da se zanima za pomoč živalim in zagovarjanje njihovih 
pravic. Zelo neobičajno in redko je, da bi nas poiskala tako mlada oseba s tako oblikovanimi 
stališči in izrazito močno izraženim aktivističnim značajem. Enya je borka po duši. Zelo 
dobro prepoznava krivico in - kar je še pomembnejše - z njo se je pripravljena spopasti. Tako 
lahko razumemo, da se njeno zavzemanje za pravičnost ne zaustavi le pri trpljenju živali, 
ampak energijo usmerja tudi v zavzemanje za druge otroke in njihove pravice, zanima se tudi 
za kršitve človekovih pravic odraslih. Dejavna je še pri dveh organizacijah, Unicefu in 
Amnesty International Slovenije. 
Enyo odlikujeta izrazita samoiniciativnost in samostojnost v mišljenju in delovanju. Je zelo 
zaposlena in pri tem vestno ter uspešno opravlja tudi šolske obveznosti.  
Pri LjudjeZa.org že dve leti povsem samostojno organizira redno prireditev Shod otrok proti 
krznu. Ker ni polnoletna, vsa formalna dovoljenja za prireditev pridobimo mi, vse drugo, 
dopisi, obvestila medijem, oblikovanje letakov, sestava programa, vabila udeležencem in 
nagovarjanje ostalih otrok k sodelovanju in podobno, je njeno delo. To dekle pri svojih 
nepolnih štirinajstih letih zelo dobro razume svoje državljanske demokratične možnosti, kar 
sta nedvomno tudi pravica do mirnega izražanja svojega mnenja in javno zavzemanje za 
nemočna in brezpravna bitja.  Izkušnje ima pri stikih z mediji, nastopa zelo neposredno, jasno 
in iskreno. Velikokrat se je izkazalo, da je izredno dojemljiva za učenje novih veščin. 
Poleg tega smo ji v pobudi zaupali zelo odgovorno delo posredovanja propagandnih 
materialov, komunikacijo z zainteresiranimi za naše majice ali broške in tudi blagajno. Pri 
delu je namreč dosledna, hitra in natančna, ponujeni izziv je sprejela takoj in ga odtlej v naše 
skupno zadovoljstvo opravlja odlično.  
Kljub temu da Enyo poznamo in z njo sodelujemo že več let, nas njena preudarnost in 
zagnanost vsakič znova zavezujeta in navdihujeta.  
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