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za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma za razvoj, globalno učenje in 
humanitarno pomoč. 

 

TEMATSKI MESEC  

 
V mesecu avgustu si preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št. 16 – 

mir, pravičnost in močne institucije. 

 
 
 
 

 

NOVICE  

 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

Na Zlet tudi delavnice Amnesty o revščini in neenakosti 

Prvi avgustovski petek smo se mudili ob 

Velenjskem jezeru - tam je namreč bilo letošnje 

vseslovensko srečanje tabornikov Zlet, kjer je 

dobršen del programa namenjen tudi 

osveščanju mladih o aktualnih tematikah in 

problematikah. Z veseljem smo se odzvali 

povabilu in se jim pridružili z delavnicami o 

revščini in neenakosti ter o vzornikih (predvsem 

tistih, z vidika človekovih pravic). Kljub neznosni 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/16-cilj-trajnostnega-razvoja-in-globalno-ucenje/
http://zlet.taborniki.si/
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vročini smo izvedli osem delavnic, upamo, da bodo mladim tabornikom/-cam nova znanja v pomoč 

pri njihovih prizadevanjih za lepše okolje in boljši svet. 

 

S slikanico Pomisli pomislimo na mir! Na letošnji 

svetovni dan miru, 21. septembra, bo v slovenščini izšla 
slikanica Pomisli - v slovenščino prepesnjena pesem Johna 
Lennona Imagine z igrivimi ilustracijami Jeana Julliena, ki je 
ustvaril glavnega junaka - goloba, ki širi sporočilo miru. Izziv 
prepesnjenja legendarne pesmi o miru v slovenščino je sijajno 
uspel Milanu Deklevi. Svoj izvod si lahko zagotovite že zdaj - s 
prednaročilom pri založbi Narava (kliknite).  

Želimo si, da bi ob izidu knjige na dan miru svet preplavila 

sporočila o miru z vseh koncev in krajev. Vabljeni, da na 

www.imaginepeacebook.com dodate svoje sporočilo - v 

slovenščini, angleščini ali katerem koli drugem jeziku in tako 

dopolnite ta mozaik raznolikosti! K temu povabite še prijatelje - 

delite na družbenih omrežjih in objave označite s ključnikoma 

#ImaginePeace in #Pomisli. 

 

Kaj bo še na voljo 

Zaradi sijajnega originalnega besedila, domišljeno 
prepesnjenega v slovenščino, in prikupnih 
ilustracij je ta slikanica že sama po sebi prava 
poslastica za (naj)mlajše in tudi starejše.  

A to ni vse. V Amnesty International pripravljamo 
brezplačna gradiva o tem, kako slikanico 
uporabljati kot učni pripomoček pri delu z 
najmlajšimi. Tudi ta gradiva bodo v slovenščini in 
jih bomo vključili v našo Šolo človekovih pravic. 

Naše izkušnje s sodelovanjem na Noči knjige nas navdajajo s prepričanjem, da bodo pedagoški 
delavke in delavci z veseljem vključili razmislek o miru in boljšem svetu v svoje delo z mladimi. Več 
informacij boste na spletni strani Šole človekovih pravic našli v prihodnjih tednih. 

Yoko Ono Lennon je Amnesty International velikodušno podarila pesem Imagine ekskluzivno za to 

knjigo in jo pospremila z ganljivimi uvodnimi besedami. Dobiček od prodaje bodo namenjeni Amnesty 

International in bodo pomemben prispevek k našemu delu za človekove pravice.  

 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.amnesty.si/pomisli
http://www.zalozbanarava.si/index.php?route=product/product&product_id=253
http://www.zalozbanarava.si/index.php?route=product/product&product_id=253
http://www.imaginepeacebook.com/
http://sola.amnesty.si/
http://sola.amnesty.si/novice/na-noci-knjige-s-m-o-sanjali-se-pogovarjali-in-ustvarjali-o-svobodi.html
http://www.amnesty.si/donacije.html
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Društvo ZN za Slovenijo 

Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic 

Društvo za Združene narode za Slovenijo že 

dvanajsto leto zapored razpisuje natečaj ob 

dnevu človekovih pravic, v okviru katerega 

želimo osnovnošolcem in dijakom ponuditi 

možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o 

človekovih pravicah skozi risbo, besedo, 

predmet ali fotografijo. Letošnji natečaj z 

naslovom »Ko se srečamo, spremenimo svet« 

se navezuje na tematsko mednarodno leto 

trajnostnega turizma za razvoj. 

 Natečaj za osnovnošolce je razdeljen na dva dela: 

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki. 

2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani. 

 Natečaj za srednješolce pa obsega naslednje kategorije: 

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki. 

2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani. 

3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; 

reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm). 

 

Organizacija združenih narodov je razglasila leto 2017 za 

mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. S 

poimenovanjem tematskega leta prepoznava pomen 

mednarodnega turizma in spodbuja k boljšemu razumevanju 

in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s 

ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h 

krepitvi miru po svetu. Namen mednarodnega leta 

trajnostnega turizma za razvoj je dvigniti zavest o trajnostnem 

turizmu za razvoj in dokazati, da je turizem lahko pobudnik 

pozitivnih ekonomskih, socialnih in okoljskih sprememb. 

Rok za oddajo del je 10. november 2017. 

Več informacij o natečaju najdete na spletnih straneh društva. 

Natečaj poteka v okviru UNESCO mladinske platforme, ki jo 

sofinancira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. 

 

 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
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Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

Iščemo udeleženki/-ca za mednarodno usposabljanje v Lizboni 

PiNA Terminal išče dva/-e kandidata/-ki za udeležbo na mednarodnem srečanju na temo nenasilne 
komunikacije, s poudarkom na razvoju komunikacijskih in sodelovalnih kompetenc. Srečanja se bo 
udeležilo skupno 20 udeleženk/-cev s Češke, Finske, Grčije, Irske, Italije, Islandije, Norveške, 
Poljske, Portugalske, Španije in Slovenije.  

Termin: 8.-14. oktober 2017 

Rok za prijavo: 27. avgust 2017 

Naslov usposabljanja: Communication for Cooperation (C4C) 

Organizator: Ha Moment, Portugalska 

Profil udeleženk/-cev: mladinski delavci, mladinski in projektni vodje, osebje organizacij 

Starost: 18+ 

Lokacija: Anjos, Lisbon, Portugal 

Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženka/-ec krije le 30 EUR prijavnine in v primeru 
prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za potne stroške, razliko do tega. Namestitev, 
organizacijo in prehrano krijejo gostitelji. 

Glavni cilj tega projekta je pri udeležencih spodbuditi razvoj kompetenc komuniciranja in sodelovanja 
za uporabo pri mladinskem delu s skupinami, pri vsakodnevnem delu med mladinskimi delavci in 
mladostniki z uporabo metodologij neformalnega izobraževanja. 

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno nedelje, 27. avgusta 2017. 

Več o usposabljanju in prijavnica: klik 

Program usposabljanja: klik 

Za dodatne informacije pišite na terminal@pina.si. 

 

Stanovanjska problematika mladih v obalnih občinah 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je marca 2017 z namenom identifikacije potencialnih 
pozitivnih ukrepov, politik in programov, v sklopu Stičišča NVO Istre in Krasa, oblikovalo delovno 
skupino za stanovanjsko problematiko mladih v obalnih občinah.  

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://hamoment.org/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/c4c-communication-for-cooperation.6798/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/c4c-communication-for-cooperation.6798/
https://www.salto-youth.net/downloads/trainingcalendar_training_download-file-6395/C4C%20TC%20Program%20-%20Short%20program.pdf
mailto:terminal@pina.si
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 Delovno skupino so sestavljali Kaja Cunk (strokovna sodelavka 
PiNE), Mario Benkoč (pravnik), Tabita Jerant (arhitekta in 
prejemnica Plečnikovega priznanja 2015), Kaja Joksič 
(magistrica inženirka arhitekture), Anu Kahuna (predsednica 
Odbora za varstvo kulturne dediščine Biosfernega območja 
Kras), Anita Paučić (mentorica v NVO) in Nina Tepeš (pravnica). 

Skupina je pred kratim zaključila z delom. Kot rezultat je nastal 
delovni dokument, ki predstavlja raziskovalno delo in temelji na 
strokovnih kompetencah članov skupine ter terenske vpetosti v 
izzive mladih, stanovanjske izzive in izzive obalnih občin. V 
njem so povzeli dokumente, ki urejajo področje stanovanjske 
problematike mladih, prepoznali osrednje izzive, identificirali 
neizkoriščene potenciale stanovanjskih praks ter podali konkretne predloge za ukrepe in smernice za 
urejanje področja v prihodnosti. Vsa poglavja zadružno prispevajo k glavnemu namenu dokumenta, 
to je spodbuditi spremembe trenutno problematičnega in nič kaj spodbudnega stanovanjskega okolja 
za mlade. 

Delovni dokument smo oblikovali v lično knjižico, ki je dostopna na povezavi: klik 

 

Priložnost za opravljanje EVS v Franciji 

PiNA Terminal, v sodelovanju s francosko organizacijo Pistes-Solidaires, išče kandidate/-ke za 
opravljanje Evropske prostovoljske službe (EVS) v Franciji z začetkom v letu 2018.  

Kdaj: Termin EVS: od januarja 2018 dalje 

Koordinacijska organizacija: Pistes-Solidaires 

Starost: 18-30 let 

Lokacija: JZ Francija 

Glavne aktivnosti: izobraževanje, kultura, delo z mladimi 

Francoska partnerska organizacija Pistes-Solidaires bo v oktobru 2017 prijavila projekte, ki bodo 
šestim mladim Evropejcem omogočili opravljanje Evropske prostovoljske službe v JZ Franciji, na 
različnih področjih; izobraževanje, mladi in kultura. 

- Cultural and sports activities in a Children’s home 
- Educational activities in a secondary school 
- Animation in a community youth club and arts centre 
- Animation in a childcare centre 

Več informacij o projektu: klik 

Zainteresirane/-i pošljite prijavo (življenjepis in motivacijsko pismo) za izbrano področje dela v 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2017/07/Stanovanjska_problematika_mladih_web.pdf
http://www.pistes-solidaires.fr/
https://europa.eu/youth/volunteering/project/3258_en
https://europa.eu/youth/volunteering/project/3255_en
https://europa.eu/youth/volunteering/project/3253_en
https://europa.eu/youth/volunteering/project/3256_en
http://www.pistes-solidaires.fr/evs-opportunities-in-france/
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angleškem jeziku najkasneje do 28. avgusta 2017 na mobility@pistes-solidaires.fr. 

Sprejeti projekti bodo financirani iz programa Erasmus+. Udeležba na EVS je za prostovoljca/-ko 
brezplačna. Med svojim bivanjem v tujini ima prostovoljec/-ka urejeno nastanitev, zdravstveno 
zavarovanje, jezikovni tečaj, prevoze na delo in prehrano, upravičen/-a pa je tudi do mesečnega 
dodatka (žepnine) in povračila potnih stroškov. 

Poleg tega, da je v materialnem smislu za prostovoljko/-ca poskrbljeno, EVS mladim omogoča 
predvsem neformalno izobraževanje in življenjsko izkušnjo v mednarodnem okolju, ki nadgrajuje 
poklicne veščine in kompetence prostovoljke/-ca, in tako prispeva k njegovi/njeni zaposljivosti. Pri 
prostovoljkah/-cih povečuje občutek solidarnosti, razvija njihove socialne veščine in spodbuja aktivno 
vključevanje v družbo. 

Imaš podjetniško idejo s katero lahko prispevaš k lokalnemu okolju in si želiš 
podjetniških izzivov? 

Prijavi se na natečaj Start up Koper-Capodistria, v sklopu katerega iščemo mlade do 35. leta 
starosti, ki bodo v svojih idejah in rešitvah izkazali inovativnost, tržno usmerjenost ter doprinesli k 
razvoju podjetniške kulture v Mesti občini Koper in širše. Rok za prijavo: Petek, 15. september 2017 
do 23:59 

Na natečaj se lahko prijavite vsi, ki se želite preizkusiti na 
področju podjetništva. Iščemo posameznike ali podjetniške 
skupine, ki imate le podjetniško idejo, patent ali pa že razvit 
poslovni model, produkt ali storitev, ki je komercialne narave. 
Prednost imajo podjetniške ideje v zgodnji fazi, ki izkazujejo velik 
potencial pri prenosu znanja in komercializacije ter podjetniške 
ideje, ki lahko doprinesejo k želijo reševanju izzivov lokalnega 
gospodarstva. 

V okviru natečaja lahko rešujete ponujene izzive ali pa prijavite 
svojo podjetniško idejo s področja storitve socialnih servisov, 
turizma, podeželja in kmetijstva ali drugih področij. Pri tem je 

predpogoj, da za isto prijavljeno idejo še niste prejeli nagrade na primerljivem tekmovalnem dogodku 
v Sloveniji ali v tujini. 

V platformo Start up Koper – Capodistria je poleg PiNE vključenih še 5 deležnikov – Univerzitetni 
inkubator Primorske, Središče Rotunda Koper, Center mladih Koper, Regionalni razvojni center 
Koper in Zavod RS za zaposlovanje (Območna služba Koper), projekt pa financira MOK. Z natečajem 
želimo promovirati inovativnost in popularizirati podjetniško kulturo, razvijati kompetence potrebne 
za podjetništvo, reševati konkretne predlagane ali lastne podjetniške izzive ter hkrati zagotoviti 
uspešno identifikacijo podjetniških priložnosti. Ob tem pa izvesti še podporne podjetniške aktivnosti 
v obdobju od razvoja podjetniške ideje ali projekta do priprave in odprtja start-up podjetja ter 
pomagati oblikovati primeren produkt oz. storitev za trg. 

Več o pogojih prijave, nagradnem skladu in prijavnico najdete na povezavi: klik 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
mailto:mobility@pistes-solidaires.fr
http://www.uip.si/startup-kp/
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Usposabljanje iz socialnega podjetništva in turizma za ženske 

PiNA pričenja z zbiranjem prijav za izvedbo Izobraževalnega mentorskega programa socialnega 
podjetništva za ženske na področju ohranjanja kulturne dediščine in turizma za 24 udeleženk iz 
Bosne in Hercegovine.  

Mentorski program je del mednarodnega projekta “Podporno okolje za socialno podjetništvo in 
turizem za ženske v BiH”, ki ga financira slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev 
programa Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, poleg PiNE, ki je nosilni partner, v njen 
sodeluje še 7 bosanskih projektnih partnerjev s področja pravic žensk, razvoja turizma in 
podjetništva. 

Vse od gospodarske krize dalje BiH beleži porast neenakosti žensk, ki je med drugim tudi posledica 
težje dostopnega trga dela. Čeprav je področje socialnega podjetništva in turizma del nacionalnih in 
lokalnih strategij trajnostnega razvoja države ter ustvarjanja delovnih mest, BiH nima dovolj razvitega 
podpornega okolja in kapacitet za izpeljavo strategije. PiNA je s partnerji prepoznala vrzel in projekt 
zastavila večplastno. 

Od danes dalje so na spletni strani projekta www.poduzetnice.org odprte prijave, prek katerih bodo 
izbrali 24 udeleženk praktičnega usposabljanja za krepitev menedžerskih in osebnostnih 
kompetenc ter jih prek različnih vsebinskih modulov pripravili na vstop v svet podjetništva in turizma. 
A to je le osrednji del projekta, ki ga sestavljajo tudi izobraževalni mentorski program za NVO za 
krepitev podpornega okolja za socialno podjetništvo za ženske na področju kulturne dediščine in 
turizma, ustanovitev ženskega inkubatorja socialnega podjetništva in turizma, vzpostavitev mreže za 
spodbujanje socialnega podjetništva za ženske in enakosti spolov v turizmu ter ozaveščanje o 
pomenu enakosti spolov in vključenosti žensk v socialno podjetništvo na področju kulturne 
dediščine in turizma. 

“Projekt smo zasnovali tako, da bo kar se da učinkovito pripomogel k reševanju problema ekonomske 
neenakosti žensk preko podpiranja socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Osrednje-
bosanskem kantonu. Partnerji verjamemo, da predstavljata vključevanje žensk in razvoj kulturnega 
turizma velik razvojni potencial za omenjeno območje,” pravi vodja projekta Mirna Buić s PiNE. 

Poleg PiNE pri projektu sodelujejo še Zavičajni muzej Travnik (BiH), Centar za edukaciju mladih 
Travnik (BiH), Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik (BiH), 
Udruženje žena “Viktorija 99” Jajce (BiH), Asocijacija mladih Vinac Jajce (BiH), JU Agencija za kulturno 
povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca (BiH) in Uduženje poslovnih 
žena u Bosni i Hercegovini (BiH). 

Več o projektu podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BIH: klik 

 

Društvo HUMANITAS 

 

Projekt Globalni izzivi, globalni predmeti 

 
Društvo Humanitas s šolskim letom 2017/2018 vstopa 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 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.pina.si/all-project-list/podporno-okolje-za-socialno-podjetnistvo-in-turizem-za-zenske-v-bih/
http://www.pina.si/all-project-list/podporno-okolje-za-socialno-podjetnistvo-in-turizem-za-zenske-v-bih/
http://www.poduzetnice.org/sl/
http://www.pina.si/all-project-list/podporno-okolje-za-socialno-podjetnistvo-in-turizem-za-zenske-v-bih/
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naslavljanju težkih, aktualnih, globalnih, pogosto občutljivih tem v razredu. Konec avgusta pričakujte 
našo novo ponudbo seminarjev, delavnic in drugih priložnosti sodelovanja. Del te ponudbe bo 
sofinanciran s strani projekta Global issues, global subjects. 
  
  

 
 
Nacionalna konferenca globalnega učenja 
 
Jeseni je čas za nacionalno konferenco globalnega učenja, že tretjo po vrsti. Tokrat tudi z gosti s 
področja izobraževanja iz tujine, še večja in še boljša bo. Rezervirajte si datum: četrtek, 16. 11. 
2017. Več informacij sledi v septembru. 
 

 
SLOGA, nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno 
pomoč 

 

V Evropi ni prostora za ekstremizem, nestrpnost in zatiranje 
 

23. avgusta po vsej Evropi obeležujemo dan spomina na žrtve vseh 
totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se žrtev teh 
režimov in ponovno opozarjamo na svoje zavračanje ideologij, na 
katerih so temeljili ti režimi.  

23. avgusta 1939 sta nacistična Nemčija in Sovjetska zveza podpisali 
pakt Ribbentrop-Molotov, ki je pomenil začetek enega najhujših 
obdobij v novejši zgodovini naše celine. Totalitarni režimi so po vsej 

Evropi omejevali svoboščine ljudi, kršili njihove pravice in milijoni običajnih državljanov so bili žrtve 
njihovih ideologij. Po podpisu je bilo pod totalitarnimi režimi izgnanih, mučenih in usmrčenih več 
deset milijonov ljudi. Čeprav je konec druge svetovne vojne pomenil poraz nacističnega režima, so 
številni Evropejci še desetletja trpeli pod totalitarnimi režimi. 

Več: http://www.sloga-platform.org/v-evropi-ni-prostora-za-ekstremizem-nestrpnost-in-zatiranje/ 

 

Svetovni dan humanitarnosti: Civilisti naj ne bodo tarče 

Po svetu konflikti terjajo številne žrtve, več milijonov civilistov je 
prisiljenih bežati, svet pa ne naredi dovolj, da bi ustavil njihovo 
trpljenje. Hkrati postajajo tarča tudi humanitarni delavci, ki 
tvegajo svoja življenja, ko pomagajo drugim. Letošnji svetovni dan 
humanitarnih dejavnosti tako poteka pod geslom Nisem tarča. 

Slovenija se pridružuje kampanji za zaščito civilistov in humanitarnih 
delavcev ob 19. avgustu, svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga je 
v počastitev spomina na humanitarne delavce, ki so bili ranjeni ali so 
izgubili življenje v času svojega delovanja, razglasila Generalna 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/v-evropi-ni-prostora-za-ekstremizem-nestrpnost-in-zatiranje/
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skupščina Organizacije združenih narodov (OZN). 

V oboroženih spopadih je človečnost mnogokrat pozabljena, civilisti pa trpijo strašljive in uničujoče 
posledice vojne. Čeprav bi morali biti najbolj zaščiteni, so velikokrat v najslabšem položaju. Milijoni 
civilistov so zaradi vojn prisiljeni trajno zapustiti svoje domove. Prav tako so zdravstveni in 
humanitarni delavci, ki izpostavljajo svoja življenja za pomoč najranljivejšim, čedalje pogostejša tarča 
oboroženih spopadov. 

Letošnja kampanja OZN poteka pod geslom "Nisem tarča" (#NotATarget) in je odziv na poročilo 
generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa o zaščiti civilistov. Poziva k učinkovitejši zaščiti 
civilistov, humanitarnih in zdravstvenih delavcev, otrok, prisilno razseljenih in tistih, ki trpijo zaradi 
spolnega nasilja. 

Več: http://www.sloga-platform.org/svetovni-dan-humanitarnosti-civilisti-naj-ne-bodo-tarce/ 
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