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*Novičnik izhaja v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, v 
katerem smo združeni: Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod 
Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA 
Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode 
za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma za razvoj, globalno učenje in 
humanitarno pomoč. 

 

TEMATSKI MESEC  

 
 

Preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št. 11 – Poskrbeti za odprta, varna, 
vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja. 
 
 

 

NOVICE  

 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

 

NOVO: Namizni igri ''Izjemni ljudje za boljši svet''  

Zbirka didaktičnih kart ''Izjemni ljudje za boljši svet'' je dopolnjena z 

namiznima igrama. 

Mladi (in tudi manj mladi) izjemne ljudi spoznavajo z uporabo kart, 

metanjem kocke in pomikanjem igralnih figuric. Pri tem povezujejo 

ključne pojme ter s soigralci in soigralkami razpravljajo o posameznih 

osebah ter tako urijo bralno razumevanje in ustno izražanje. 

Igra je zasnovana vključujoče, zato so bili v pripravo vključeni tudi mladi, 

ki so podali svoja mnenja in predloge za izboljšavo, njihovi odzivi pa so 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/11-cilj-trajnostnega-razvoja-in-globalno-ucenje/
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bili zelo pozitivni: 

»Všeč mi je, ker je drugačna od drugih iger.«  

»Igra je dobra, ker spoznavaš, kaj so ljudje delali za druge ljudi.« 

»Je zanimiva, poučna, da ti misliti.« 

Didaktične karte in namizni igri ''Izjemni ljudje za boljši'' svet so na voljo brezplačno. Za naročilo pišite 

na sola@amnesty.si; karte, igri in navodila pa si lahko prenesete tudi s spletne strani 

sola.amnesty.si/igra. 

 

Šola človekovih pravic v šolskem letu 2017/2018 

Preden se iz šolskih klopi zapodimo na zaslužene počitnice, je Amnesty International Slovenije 

pripravil koledarček aktivnosti, ki jih v Šoli človekovih pravic načrtujejo za prihodnje šolsko leto. Tudi 

v 2017/2018 bodo na voljo "tradicionalne" aktivnosti - brezplačne delavnice (kliknite za aktualno 

ponudbo) in usposabljanja, maraton pisanja apelov Pišem za pravice, Noč knjige in Pot ob žici. 

Zagotovo vas bodo presenetili še s kako aktivnostjo - o tem vas bodo sproti obveščali prek spletne 

strani in lastnega novičnika. 

 

Zbirka jezikovnih kartic tudi v digitalni obliki 

Okrog 5.000 jezikovnih kartic, ki so jih mladi po Sloveniji v 

okviru maratona pisanja apelov Pišem za pravice novembra in 

decembra lani izdelali kot pripomoček za učenje slovenščine za 

begunke in migrante, so razdelili v komplete, ki so jih razdelili 

različnim šolam in organizacijam, ki delajo z begunci in migranti.  

Nekaj kompletov je še na voljo - če ga želite, jim pišite, del 

jezikovnih kartic pa so zbrali v digitalni obliki. Lahko si jih 

shranite, natisnete in z njimi olajšate učenje slovenščine. 

Najdete jih na naši spletni strani. 
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http://sola.amnesty.si/novice/zbirka-jezikovnih-kartic-tudi-v-digitalni-obliki.html
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Društvo ZN za Slovenijo 

Mednarodna mladinska poletna šola Academia Aestiva Internationalis 
 

Društvo za ZN za Slovenijo v partnerstvu s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani ob podpori 
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije organizira mednarodno mladinsko poletno šolo 
Academia Aestiva Internationalis, ki bo tokrat naslovljena pod temo ''Globalna okoljska politika: 
prilagoditev vs. ublažitev''.  

Odvijala se bo med 1. in 8. julijem v Ljubljani, zeleni prestolnici Evrope 2016. Sodelovali bodo 
študentje, mladi prostovoljci in aktivisti stari med 18 in 30 let. 

Več podrobnosti si lahko preberete tukaj (v angleščini). 

 

Mednarodna mladinska simulacija delovanja Združenih narodov MUNSC 
Salient  

Društvo za Združene narode za Slovenijo ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije organizira mednarodno mladinsko simulacijo delovanja Združenih narodov MUNSC Salient 
2017, ki bo potekala na temo oboroženih spopadov ter njihovih posledic in razsežnosti.  

Odvijala se bo med 10. in 14. julijem v Ljubljani, na Fakulteti za družbene vede. Sodelovali bodo 
študentje, mladi prostovoljci in aktivisti stari med 18 in 30 let. 

Več podrobnosti si lahko preberete tukaj (v angleščini). 

 

 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

 

Kaj je podporno okolje za družbeno odgovorne mlade podjetnike? 

EU HUB je laboratorij inovacij, podjetniški inkubator in skupnostni center obenem – edinstven 
ekosistem podpornih virov za mlade, ki želijo uresničiti svoje sanje in prispevati k boljšemu jutri. 

Smernice o tem, kako ustvariti tovrstno okolje za kalitev mladih podjetnic in podjetnikov, pa lahko 
najdete v Priročniku za vzpostavitev podpornega okolja za družbeno odgovorne mlade podjetnike, ki 
je letos nastal izpod peresa partnerjev mednarodnega projekta Evropski HUB model. 

Produkcija: PiNA (Chloe Lavabre) 

Oglejte si še: 

VIDEO: Kaj je socialno podjetništvo? 

VIDEO: Kako postati uspešen/-na socialni/-na podjetnica/-k? 

VEČ O PROJEKTU EVROPSKI HUB MODEL ZA DRUŽBENO ODGOVORNE MLADE PODJETNICE-KE: klik 

V času trenutne gospodarske krize, ki močno vpliva na generacijo mladih, želi projekt z bolj 
inovativnim pristopom stopiti v boj proti brezposelnosti. Socialno podjetništvo za mlade je rastoče 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
https://www.academia-aestiva-internationalis.si/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
http://salient.munsc.si/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2017/05/manual-slo2.pdf
http://www.pina.si/all-project-list/evropskii-hub-model-za-druzbeno-odgovorne-mlade-podjetnice-ke/
http://www.pina.si/
https://www.youtube.com/watch?v=WKqanF7sxV8&t=2s
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http://www.pina.si/all-project-list/evropskii-hub-model-za-druzbeno-odgovorne-mlade-podjetnike/
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področje, v katerem bi lahko mladi našli zanimive priložnosti: HUB model bo pomagal ustvariti »start-
up zbirališča« in s tem podprl ustanavljanje novih socialnih podjetij. 
 

V Atenah o Loesje kreativnem pisanju in gledališču zatiranih 

Od 12. do 18. maja 2017 je v Atenah, v Grčiji, v okviru projekta ''Facing Homophobia for an 
Inclusive Job'', potekalo 3-dnevno mednarodno usposabljanje za uporabo neformalnih metod 
učenja ter 2-dnevno mreženje ključnih akterjev in drugih deležnikov. 

Ekipa trenerjev partnerskih organizacij projekta je za delo z aktivistkami in strokovnimi delavkami na 
področju zagovorništva LGBTIQ uporabljala različne metodološke pristope neformalnega 
izobraževanja, od Loesje kreativnega pisanja, gledališča slik, forumskega gledališča, estetskega 
gledališča, peer-to-peer učenja do metode kreativnega mišljenja. 

Aktivistke in strokovne delavke so kot rezultat usposabljanja javno uprizorile kratki predstavi 
(forumsko gledališče), obiskale pa so tudi organizaciji, ki se ukvarjata z zagovorništvom pravic LGBTIQ 
in žensk (Colour Youth LGBTQ Youth Community in Research Centre for Gender Equality – KETHI). 
Aktivno sodelovanje udeleženk usposabljanja je namenjeno pripravi na nadaljnjo izvajanje 
projekta ter prispeva h krepitvi zmogljivosti in kompetenc na področju izobraževanja odraslih. 

Foto galerija usposabljanja: klik 

*** 
Septembra 2017 bo PINA v sklopu projekta FHOFIJ objavila razpis za aktiviste/-ke in strokovne 
delavce/-ke na področju zagovorništva pravic LGBTIQ za udeležbo na mednarodnem usposabljanju, 
ki bo potekalo od 26. do 31. oktobra v Italiji. 

Februarja 2018 pa bo odprt razpis za aktiviste/-ke in strokovne delavce/-ke na področju 
zagovorništva pravic LGBTIQ za brezplačno udeležbo na mednarodnem programu usposabljanja za 
uporabo metod gledališča zatiranih (Teatre of the Oppressed) in multimedije, z namenom krepitve 
zmogljivosti na področju izobraževanja odraslih. Rezultat usposabljanja bo javna gledališka 
uprizoritev s pomočjo uporabe forumskega gledališča ali t. i. nevidnega gledališča. 

Več o projektu ''Facing Homophobia for an Inclusive Job’’: klik 

 
 

Društvo HUMANITAS 

 

Napoved projekta ''Globalni izzivi, globalni predmeti'' 
 
Društvo Humanitas bo s šolskim letom 2017/2018 vstopilo v nov mednarodni projekt financiran s 
strani Evropske komisije, poimenovan ''Global issues, global subjects'' (Globalni izzivi, globalni 
predmeti).  
 
Glavni namen projekta je metodološka/didaktična podpora učiteljem in učiteljicam pri naslavljanju 
težkih, aktualnih, globalnih, pogosto občutljivih tem v razredu. V mesecu avgustu pričakujte našo 
novo ponudbo seminarjev, delavnic in drugih priložnosti sodelovanja. Del te ponudbe bo sofinanciran 
s strani tega projekta. 
 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
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Napoved nacionalne konference globalnega učenja 
 
Jeseni je čas za nacionalno konferenco globalnega učenja, že tretjo po vrsti. Tokrat tudi z gosti na 
področju izobraževanja iz tujine. Konferenca bo še večja in boljša.  
 
Rezervirajte si datum: četrtek, 16. 11. 2017.  
 
Več informacij sledi septembra. 
 
 

Mirovni inštitut 

 

Javni pogovor ''Mediji in propaganda o beguncih'' 

Slovenska filantropija, ZRC SAZU in Mirovni inštitut so izvedli pogovor »Mediji in propaganda o 
beguncih«, in sicer 20. junija v Atriju ZRC.  
 
V okviru pogovora, ki je potekal ob svetovnem dnevu beguncev, so gosti iskali alternative 
varnostnemu diskurzu in politični propagandi, podprti s pogosto enostranskim in neustreznim 
medijskim poročanjem. Govorili so, kako naslavljati različne mite in stereotipe, ki obkrožajo sodobne 
migracije. Dotaknili so se še realnosti novinarjev, ki poročajo o beguncih. Spraševali so se, kako 
ukrepati proti širjenju sovraštva, pa tudi kakšne so možnosti za neodvisno, etično in kvalitetno 
medijsko poročanje. Iskali so tudi druge učinkovite načine za spremembo medijskega diskurza. 

Pred pogovorom je zbrane nagovoril dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v 

Sloveniji, in Franci Zlatar iz Slovenske filantropije, v diskusiji pa so sodelovali: 

- Steffen Dobbert (Die Zeit, Zeit Online); 
- Mojca Širok (RTV Slovenija); 
- Mojca Pajnik (FDV, Mirovni inštitut); 
- Tadej Troha (Filozofski inštitut ZRC SAZU); 
- Max Zimani (Zavod Global). 

Pogovor je povezoval izr. prof. dr. Jure Gombač iz Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC 

SAZU. 

Več podrobnosti najdete tukaj.  

 

 

 

http://www.mzz.gov.si/
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