
 

  Zakaj bi se učili, ko pa...? 
Focus, Živa Kavka Gobbo 

 

V zadnjem času je veliko govora o švedski petnajstletnici Greti Thunberg, ki se je od-
ločila za svojevrsten upor proti pomanjkanju resničnih ukrepov za zajezitev podneb-
nih sprememb s strani tistih, ki so na položaju moči – bodisi politikov in gospodar-
stvenikov, kot tudi samega šolskega sistema.  

Vprašanje,  ki si ga je zastavila je enostavno: Zakaj bi se v šoli učila česarkoli, ko pa 
politiki ne upoštevajo dejstev? 

Septembra 2018 je vsak dan mirno sedela pred švedskim parlamentom ter delila leta-
ke z napisom »To počnem, ker vi, odrasli, uničujete mojo prihodnost.« (“I am doing 
this because you adults are shitting on my future.”) 

Svoj protest še  vedno nadaljuje.  

Njeno dejanje je sprožilo val protestov med učenci na različnih delih sveta, ki so se 
razrasli v svetovno gibanje za podnebno pravičnost. Decembra 2018 je imela govor 
na mednarodni podnebni konferenci v Katovicah na Poljskem, kjer je sporočilo preda-
la predstavnikom držav, ki se že desetletja pogajajo o vejicah in pikah v podnebnih 
sporazumih, namesto da bi poprijeli za resnične akcije. 

Njena iskrica je zanetila požar. K protestom so pristopile izobraževalne in druge usta-
nove. Po vsem svetu se pripravljajo tudi protesti na svetovni dan upora proti pomanj-
kanju ukrepanja na področju podnebnih sprememb, ki se bo zgodil 15. marca letos.   

 

 
Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani novičnika. 

V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo zdru-
ženi Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Vo-
luntariat, Kulturno izobraževalno društvo  PiNA, Mirovni  inštitut,  Humani-
tarno  drušvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty Interna-
tional Slovenija, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno 
društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije,  Pravno informa-
cijski center - PIC, Zavod Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, 
Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA. 

 

Projekt financira ministrstvo RS za zunanje zadeve. 
Vsebine, izražene v novičniku, so v izključni  
odgovonosti avtorjev.  

VSEBINE: 
 

 

Namizna igra »Ciljajmo ci-
lje!« 

Društvo za ZN za Slovenijo 
stran 3 

 

Mladi v Evropskem parla-
mentu predali manifest 
#MyRevolution 
 
Focus 

stran 4 
 

Evropske vrednote in glo-
balno učenje:metode ne-
formalnega izobraževanja 
 
PiNA 

          stran 7 
 
 

 
In še mnogo več! 
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Mladinski projekti na področju pod-
nebnih sprememb—brezplačna podpo-
ra izobraževalcem 
Umanotera 

Str. 2 

Mednarodno usposabljanje na Norve-
škem udeleženkama prineslo nove 
izkušnje 
PiNA 

Str. 5 

Razpis Bridge 47 za sofinanciranje pi-
lotnih projektov: Delite svoje inovativ-
ne pristope »Share your innovations!« 
Platforma SLOGA 

Str. 8 

In še mnogo več 

Postanite del mednarodne raziskoval-
ne ekipe o razumevanju migracij med 
mladimi! 
Amnesty International 

Str. 9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
http://humanitas.si/
http://zavodglobal.org/
http://www.africanstudy.org/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.pina.si/
http://www.mirovni-institut.si/
https://adra.si/
https://adra.si/
https://www.umanotera.org/
http://focus.si/
http://www.amnesty.si/
http://www.amnesty.si/
http://www.unaslovenia.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.zpms.si/ZPMS/
http://www.pic.si
http://www.pic.si
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
https://www.karitas.si/
https://www.filantropija.org/
http://www.ekvilib.org/sl/
http://www.zavod-tri.org/
http://www.sloga-platform.org/
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Mladinski projekti na področju podneb-
nih sprememb – brezplačna podpora izo-
braževalcem 
Umanotera, Gaja Brecelj 
 

Kar naredimo z lastnimi rokami, nas zaznamuje veliko močneje, kot če o 
podnebnih spremembah samo poslušamo. Zato Umanotera v okviru projek-
ta Klima za podnebje ponuja strokovno podporo pri načrtovanju in izvedbi 
mladinskih podnebnih projektov. Izobraževalce mladih nad 14 let vabimo, 
da se obrnejo na nas, na voljo smo tudi za preverjanje projektnih idej in sve-
tovanje pri načrtovanju projektov. 

Mladinski podnebni projekti naj bi na mladim lasten način širili ozaveščenost 
in spodbujali spremembe življenjskega sloga ne samo na ravni posameznika, 
ampak širše: med vrstniki, v šoli, domačem okolju, lokalni skupnosti. Pri tem 
gre lahko za konkretne aktivnosti zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov 
npr. s spremembami na področjih prehrane, prevozov in porabe energije, za 
podnebno zagovorništvo in zavzemanje za sistemske spremembe, za med-
vrstniško ozaveščanje, ali za druge oblike aktivnosti, ki jih izberejo mladi in 
pri katerih lahko uporabijo svoje sposobnosti in talente.  

Za več informacij se obrnite na gaja@umanotera.org in 
www.umanotera.org.  
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Osnutek 4. periodičnega poročila RS po 
Konvenciji ZN proti mučenju in drugim 
krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju  
Platforma SLOGA 
 

Ministrstvo za pravosodje je konec decembra 2018 objavilo osnutek četrte-
ga periodičnega poročila Republike Slovenije po Konvenciji Združenih naro-
dov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanju. Osnutek je na razpolago za pripombe in komentarje do 1. 2. 2019. 

Preberi več 

Kar naredimo z 
lastnimi rokami, 
nas zaznamuje 
veliko močneje, 
kot če o  
podnebnih  
spremembah  
samo  
poslušamo. 

http://bit.ly/KlimaZaPodnebje
mailto:gaja@umanotera.org
http://www.umanotera.org
http://www.sloga-platform.org/osnutek-4-periodicnega-porocila-rs-po-konvenciji-zn-proti-mucenju-in-drugim-krutim-necloveskim-ali-ponizevalnim-kaznim-ali-ravnanju/


UNESCO mladinska platforma v letu 2019  
Društvo za ZN za Slovenijo, Boštjan Jerman 
 

UNESCO mladinska platforma je edinstven slovenski projekt, ki stremi k nepo-
sredni, vzgojni in zabavni povezanosti mladih z mednarodno organizacijo UNE-
SCO. 

Naše delovanje krepimo na petih glavnih stebrih, ki so: izobraževanje in vzgoja, 
opolnomočenje mladih, kulturno udejstvovanje, mednarodna aktivnost ter 
osveščanje o naravni in kulturni dediščini. 

Aktivnosti programa v 2019 pokrivajo naslednja področja: 

• krepitev pluralnosti medijev in raziskovalnega novinarstva skozi portal pO-
ZNavalec; 

• osveščanje javnosti o Agendi 2030 za trajnostni razvoj in ciljih trajnostnega 
razvoja ter zagotavljanje odprtih izobraževalnih virov s tega področja na por-
talu Skupaj močnejši; 

• promocija jazza kot sredstva svobode izražanja in dialoga med kulturami skozi 
obeleževanje mednarodnega dne jazza; 

• izvajanje delavnic po šolah s področja ciljev trajnostnega razvoja in medkul-
turnega dialoga; 

• krepitev poznavanja OZN in UNESCO med mladimi; 

• mednarodno povezovanje in partnerstva; 

• spodbujanje kreativnosti in umetniškega izražanja mladih; 

• promocija naravne in kulturne dediščine med mladimi; 

• promocija delovanja platforme v splošni javnosti; 

• krepitev socialnega vključevanja mladih s posebnimi potrebami skozi nefor-
malno učenje; 

• oblikovanje partnerstev z različnimi deležniki UNESCO. 
 
Če se želite povezati z nami, dobite več informacij pri Društvu za Združene na-
rode za Slovenijo, info@unaslovenia.org ali 040 569 001.  

 

»Globalno 
učenje ima 
pomembno 

vlogo pri     
odpravi      

revščine in  
neenakosti v 

svetu« 

Sabina R. Stadler 
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Spletni medij 
pOZNavalec je 
plod mlade  
ekipe članov 
Društva za  
Združene  
narode za  
Slovenijo.  

http://www.poznavalec.si/
http://www.poznavalec.si/
http://www.skupaj-mocnejsi.si/
mailto:info@unaslovenia.org


 

         

 

 

 

      … in še veliko več 

Izšla je zadnja epizoda podcasta Kažipot po 
EU 
Pina, Ema Weixler 
 

Izšla je deseta in zadnja epizoda podcasta "Kažipot po EU - napotki za varno 
navigacijo po meandrih Evropske unije," s katerim smo vsako zadnjo sredo v 
mesecu podajali uporabne nasvete za življenje v EU. 

V tokratni epizodi podcasta Kažipot po EU smo se z Roberto Čotar Krilić, vodjo 
programa Evropska solidarnostna enota MOVIT, pogovarjali o programu Evrop-
ska solidarnostna enota, ki je bil sprejet jeseni letos, z namenom združevanja 
mladih, ki si želijo graditi bolj vključujočo in bolj solidarno družbo, prav tako pa 
tudi o različnih priložnostih, ki so v sklopu programa na voljo mladim. 

Napotke sta za vas zbrali Corinne Brenko in Alenka Česa.  

Deseto epizodo lahko poslušate: tukaj. 

Teme, ki smo jih v seriji podcastov obravnavali, so bile delno vnaprej definirane, 
delno pa prepuščene zanimanju poslušalk in poslušalcev. Predstavili smo pro-
gram Erasmus za mlade podjetnike, geografsko blokiranje, Splošno uredbo EU o 
varstvu podatkov, pravice popotnikov in evropsko kartico zdravstvenega zava-
rovanja. Razpravljali smo tudi o odgovorni rabi plastike, premikanju ure, lažnih 
novicah in prihajajočih volitvah v Evropski parlament. Vse epizode so na voljo 
za poslušanje tukaj. 

Stališča avtorjev in gostov ne odražajo nujno uradnih stališč Evropske komisije. 

 

 

»Central     
European 

Youth         
Manifesto« 

 

#MyRevolution 

Zbirajo se materiali prostovoljskih organi-
zacij za Areno mladih  
Platforma SLOGA 
 

Slovenska filantropija sporoča, da so tudi tokrat poskrbeli, da bodo mladi in 
mladi po srcu, ki bodo obiskali Areno mladih, izvedeli tudi za prostovoljske 
organizacije in možnosti prostovoljskega dela. Zato prostovoljske organizacije 
pozivajo, da jim pošljejo ali prinesejo svoje materiale do 23. januarja 2019. 

19. arena mladih, ki bo potekala 25. in 26. januarja med 9. in 18. uro na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani bo pod eno streho gostila številne projekte in 
predstavitve s področij, ki najbolj zanimajo mlade. 

Svoje materiale (do 30 kosov) lahko prostovoljske organizacije pošljejo ali pri-
nesejo do 23. januarja 2019 na sedež Slovenske filantropije, Cesta Dolomitske-
ga odreda 11, 1000 Ljubljana, med 9. in 17. uro. Veseli bodo tudi vašega obiska 
stojnice.  
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V zadnji epizodi  
podcasta  
»Kažipot po EU - 
napotki za varno 
navigacijo po 
meandrih  
Evropske unije« 
so se pogovarjali 
o programu  
Evropska  
solidarnostna 
enota. 

https://soundcloud.com/user-408351164/kazipot-po-eu-evropa-mladimevropska-solidarnostna-enota
https://soundcloud.com/user-408351164
https://www.dobimo.se/


  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno usposabljanje na Norveškem 
udeleženkama prineslo nove izkušnje 
Pina, Ema Weixler 
 

V sklopu PiNA Terminala smo Jasni Ratoša in Navi Vardjan omogočili udeležbo na 
mednarodnem usposabljanju o upravljanju in reševanju konfliktov, ki je bilo no-
vembra 2018 na Norveškem. 

Kot sta zapisali, se je usposabljanje osredotočalo na to, kako oblikovati bolj pozi-
tivne in proaktivne poglede na upravljanje, reševanje in preoblikovanje konflik-
tov, glavni poudarek pa je bil na opolonomočenju mladinskih delavcev za »peace 
education,« v povezavi s katerim so obravnavali tematiko človekovih pravic in 
kako je zgodovina človeštva vplivala na njihovo izoblikovanje ter dediščino vojne. 

Za Jasno je bila to izkušnja, »za katero sem zelo hvaležna, saj sem dobila prilož-
nost še bolje spoznati neformalne oblike učenja, trenersko delo in metode reševa-
nja konfliktov, ki jih že vnašam v prakso. Spoznali smo nekatere izmed ključnih 
spretnosti, ki jih »peacebuilder« potrebuje pri svojem poslanstvu, kot so alterna-
tivno reševanje sporov (ADR), nenasilna komunikacija (NVC) in empatija. Velik 
poudarek je bil na zavedanju kako hitro nas lahko raznolike situacije pripeljejo do 
konfliktov in kako pomembno je poznati orodja, s katerimi lahko konflikte rešuje-
mo in s tem ohranjamo stanje miru. Kljub temu, da smo bili udeleženci iz različnih 
koncev Evrope in smo bili deležni le 4-ih ur sončne svetlobe dnevno, je bilo vseh 6 
dni čutiti neverjetno povezanost in pozitivno energijo skupine. Trenerji so bili izre-
dno usklajeni in so nas peljali skozi odlično zastavljen program, ki je vseboval rav-
no pravšnje ravnovesje med poglabljanjem pomembnih tem in vsebin ter 
»energizer-ji«, domiselnimi igrami, smislom za humor in kreativnostjo. Izpostavila 
bi rada tudi izjemno dobro oblikovan in zastavljen vojaški muzej v Narviku, ki je po 
mojem mnenju lahko odličen zgled muzejem po celem svetu. Pridobila sem tudi 
nova poznanstva in možnost povezovanja in sodelovanja z udeleženci usposablja-
nja in nevladnimi organizacijami v drugih državah. Vsakič znova se navdušujem 
nad neformalnimi oblikami učenja, ki udeležence dvignejo na noge, aktivirajo in 
povežejo, ter pogosto na zabaven in zanimiv način spodbudijo refleksijo in učijo 
novih veščin in znanja. Vsekakor priporočam izkušnjo vsem, ki so radovedne nara-
ve, željni znanja, druženja in učenja v neformalni obliki.« 

Za Navo je bil najbolj ključen obisk vojnega muzeja v Narviku, »ker sem v luči vseh 
odprtih tem usposabljanja videla odličen vzgled, kako iz lokalne zgodovine naredi-
ti učno izkušnjo za globalno raven.« Zapiše tudi, da so na usposablja-
nju »spoznavali metode za obvladovanje konfliktov, se poglabljali v lastne potrebe 
in razvijali tehnike empatičnega poslušanja. Tematika izobraževanja za mir je bila 
naslovljena dobro, bi pa si želela več inputa o metodi ADR (daljšo delavnico na to 
temo).« 

  

Če bi želeli podobno izkušnjo doživeti tudi vi, sledite PiNA Terminalu, v sklopu 
katerega redno objavljamo pozive za udeležbo na mednarodnih usposabljanjih, 
mladinskih izmenjavah in projektih prostovoljstva. 

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 
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»Vsakič znova se 
navdušujem nad 
neformalnimi 
oblikami učenja, 
ki udeležence 
dvignejo na  
noge, aktivirajo 
in povežejo, ter 
pogosto na  
zabaven in  
zanimiv način 
spodbudijo  
refleksijo in učijo 
novih veščin in 
znanja.« 
 
Jasna Ratoša 

http://www.pina.si/category/pina-terminal-sl/
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Mednarodni poziv za Jemen 
Platforma SLOGA 
 

Slovenska filantropija po pozivu slovenski vladi in diplomaciji za odprtje huma-
nitarnih koridorjev in prekinitev vojne v Jemnu razširja akcijo v evropski in širši 
prostor. Med drugim so objavili poziv tudi na portalu Avaaz.  

V Slovenski filantropiji pravijo, da je zanje nedopustno in neodgovorno, da 
ustavitev jemenske vojne še zdaj, po več kot treh letih, ni tema evropske di-
plomacije in parlamenta. V Jemnu je lačnih 21 milijonov ljudi, več kot 5 milijo-
nov je že kritično podhranjenih. Slovenija je že sedaj ena od le 32 držav, ki za-
gotavljajo kakršno koli humanitarno pomoč Jemnu. Med evropskimi državami 
si za mir v tej razrušeni državi zaenkrat prizadevata predvsem Švedska in Švica. 

Pozivu Slovenski vladi in diplomaciji za odprtje humanitarnih koridorjev in pre-
kinitev vojne v Jemnu se je priključila tudi platforma SLOGA.  

Vabljeni k podpisu peticije. 

Preberi več  

Brezplačno spletno usposabljanje: držav-
ljanska dimenzija globalnega učenja  
Platforma SLOGA 
 

Center Sever-Jug vabi k prijavi na brezplačno spletno usposabljanje na temo 
državljanske dimenzije globalnega učenja, ki bo potekalo med 3. februarjem in 
4. marcem 2019. Rok za prijave je 28. januar 2019.  

Spletni izobraževalni program Centra Sever-Jug, ki je bil razvit s podporo 
Evropske unije, sicer pokriva tri dimenzije globalnega učenja: državljanstvo, 
človekove pravice in medkulturni dialog. Več o celotnem programu si lahko 
preberete tukaj. Usposabljanja je bilo oblikovano tako, da dopolnjuje Smerni-
ce za globalno učenje - pedagoško orodje za izobraževalce in oblikovalce poli-
tik namenjeno izboljšanju razumevanja in izvajanja globalnega učenja, ter za 
širitev koncepta in pristopov programa globalnega učenja Centra Sever-Jug z 
javnostjo. 
V februarju bo potekalo tretje spletno usposabljanje na temo državljanske 
dimenzije, na katerega se lahko prijavite preko spletnega prijavnega obrazca. 
Spletno usposabljanje "Global Education - The Citizenship Dimension"  je na-
menjeno izobraževalcem in mladinskim aktivistom, predstavnikom civilne dru-
žbe, družbenim inovatorjem, raziskovalcem, socialnim podjetnikom, novinar-
jem, kot tudi oblikovalcem politik in drugim državnim uslužben-
cem. Zasnovano je tako, da motivira in okrepi demokratično državljanstvo z 
namenom preoblikovanja globalizirane družbe v smeri socialne pravičnosti in 
trajnosti. 
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V Slovenski  
filantropiji  
pravijo, da 
je zanje  
nedopustno in 
neodgovorno, 
da ustavitev  
jemenske vojne 
še zdaj, po več 
kot treh letih, ni 
tema evropske 
diplomacije in 
parlamenta. V 
Jemnu je lačnih 
21 milijonov  
ljudi, več kot 5 
milijonov je že 
kritično  
podhranjenih.  

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2019/01/POZIV-SLOVENSKI-VLADI-IN-DIPLOMACIJI.docx
http://humanitarni-center.si/sloga-na-sestanku-pri-zunanjem-ministru-cerarju-na-temo-humanitarnih-koridorjev-v-jemnu/
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/EU_governments_and_diplomatic_corps_Yemen_humanitarian_crisis_public_appeal_for_action/details/
http://www.sloga-platform.org/mednarodni-poziv-za-jemen/
http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/elearning-course-global-education-the-citizenship-dimension-
http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/elearning-course-global-education-the-citizenship-dimension-
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/online-training-courses
http://tcd.netuni.nl/page.php?id=12


V okviru Zagovornikov okolja je začela de-
lovati brezplačna Zelena svetovalnica  
Platforma SLOGA 
 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je v okviru prenovlje-
ne spletne strani Zagovorniki okolja zagnal brezplačno Zeleno svetovalnico. 
To sta omogočila projekta  Zagovorniki okolja, ki ga PIC izvaja v partnerstvu z 
IPoP in ga financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor ter projekta 
Zagovorniki okolja – Zelena svetovalnica, ki ga financira Ministrstvo za okolje 
in prostor. Na spletni strani so uporabnikom prijazno predstavljeni vsi postop-
ki varstva okolja in urejanja prostora, na vprašanja pa bodo v Zeleni svetoval-
nici zagovorniki okolja odgovarjali  v 5 delovnih dneh. 

Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju 
pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, 
ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem 
pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam ter 
nevladnim organizacijam. V pomoč vsem zainteresiranim so na prenovljeni 
spletni strani Zagovorniki okolja na poljuden način predstavljeni sistemi var-
stva okolja, narave in prostora, postopki, v katerih lahko javnost sodeluje in 
pravna sredstva, ki jih lahko uporabijo nevladne organizacije s statusom delo-
vanja v javnem interesu na določenih področjih, civilne iniciative in prizadeti 
posamezniki ter procesna pravila in pogoji teh postopkov.  V Zeleni svetoval-
nici pa bodo vsi zainteresirani v roku 5 dni delovnih dni dobili na predstavljeni 
problem oziroma vprašanje odgovor o tem,  kakšno je pravno stanje pred-
stavljenega problema oziroma situacije, katere ureditve in pravni okvir so 
pomembni za reševanje, ter kakšne so možne nadaljnje pravne poti za reše-
vanje problema. 
Zagovornike okolja lahko spremljate tudi preko Facebook strani.  

Poročilo 

»Nepravičen 
začetek:      

Neenakosti v 
izobraževanju 

otrok v  
gospodarsko 
najrazvitejših 

državah« 

Vlada sprejela Strategijo mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja in hu-
manitarne pomoči  
Platforma SLOGA 
 

Vlada Republike Slovenije je konec leta 2018 sprejela Strategijo mednarodne-
ga razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do 
leta 2030. Strategija podrobneje opredeljuje cilje in strateške usmeritve med-
narodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter konkretne 
ukrepe za skladno in učinkovito izvajanje Resolucije mednarodnega razvojne-
ga sodelovanja in humanitarne pomoči, ki jo je septembra lani sprejel Državni 
zbor. 
Preberi več  
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Zelena  
svetovalnica je 
neodvisna  
pravna  
svetovalnica,  
namenjena  
dajanju pojasnil 
in nasvetov 
vsem, ki se  
aktivno  
ukvarjajo s  
problemi varstva 
okolja,  
ohranjanja  
narave, urejanja 
prostora ter  
prostorskega  
načrtovanja.  

http://zagovorniki-okolja.si/
http://zagovorniki-okolja.si/zelena-svetovalnica/
http://zagovorniki-okolja.si/
https://www.facebook.com/ZagovornikiOkolja/
http://www.sloga-platform.org/strategija-sprejeta/


Do leta 2030 
želijo [države 

sveta]          
občutno 

zmanjšati       
količino         

odpadkov s 
preventivnimi 

ukrepi,     
zmanjševa-

njem porabe,           
recikliranjem 
in ponovno     

uporabo.  

Razpis Bridge 47 za sofinanciranje pilot-
nih projektov: Delite svoje inovativne 
pristope “Share your innovations!”  
Platforma SLOGA 
 
Ali delate na področju globalnega učenja ali na promociji globalnega državljanstva 
in pri slednjem uporabljate inovativne metode? Ali ocenjujete, da lahko izobraže-
vanje svet okoli vas spremeni  na bolje? Če je vaš odgovor pritrdilen, vas vabimo, 
da se prijavite na razpis projekta Bridge 47, ki je namenjen financiranju inovativ-
nih izobraževalnih projektov. Rok za prijavo projektov je 24. januar 2019. 
Prepričani smo, da lahko izobraževanje pomaga pri spreminjanju negativnih glo-
balnih trendov v pozitivno smer. Z objavljenim razpisom za nevladne organizacije 
iščemo manjše inovativne projekte, ki bodo potekali na regionalni ali lokalni rav-
ni ter v praksi izpostavljajo in promovirajo izobraževanje o globalnem državljan-
stvu, kot tudi druge oblike izobraževanja, temelječega na vrednotah. 
Vrednost projekta ne sme presegati 5.000 €, pri čemer lahko zaprosite za sofinan-
ciranje projekta največ v višini 4.750 € (zahtevano je vsaj 5% sofinanciranje iz last-
nih sredstev). Izbrani projektni predlogi bodo v marcu 2019 povabljeni na dvo-
dnevno delavnico, kjer bodo predstavili svoje izobraževalne inovacije. 
Rok za prijavo projektov je 24. januar 2019 (do 24.00). Prijave zbiramo v angle-
škem jeziku. 
Na razpis se lahko prijavijo aktivne neprofitne nevladne organizacije s sedežem v 
eni od naslednjih držav: Bolgarija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, 
Latvija, Nemčija, Slovaška, Slovenija, Škotska. 
Preberi več  
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Stik mladih s tujino kar na domačih 
tleh?  
Zavod Voluntariat, Maruša Samobor Gerl 
 
Ste že kdaj razmišljali, kako popestriti vaše aktivnosti za uporabnike? Ste pomislili, 
da bi to morda lahko bili prostovoljci iz tujine? Če vas zanima, kako v svoje pro-
grame vključiti kratkoročni mednarodni prostovoljski projekt, potem smo pravi 
naslov za to. 
Vabimo zainteresirane neprofitne (mladinske) organizacije s sedežem v Sloveniji, 
da z nami soustvarjate prostovoljske priložnosti, ki bodo obogatile vaš repertoar, 
ali pa olajšale izvajanje že obstoječega. Razpis je namenjen vsem, ki želite v letu 
2019 organizirati takšne aktivnosti v obliki mednarodnega prostovoljskega tabora. 
Za boljšo predstavo o tem, kako so videti takšni tabori, vas vabimo, da si ogleda-
te rubriko na naši spletni strani, namenjeno organizatorjem taborov, in ponudbo 
taborov po svetu na SCI iskalniku. Z morebitnimi dodatnimi vprašanji se lahko 
obrnete neposredno na nas, in sicer na e-mail zavod@zavod-voluntariat.si, ali 
telefonsko številko 01 2391 623. 
Besedilo razpisa si lahko preberete na naši spletni strani, ali kar tukaj, rok za od-
dajo prijave je petek, 1.2.2019. 

Prepričani smo, 
da lahko  
izobraževanje 
pomaga pri  
spreminjanju  
negativnih  
globalnih  
trendov v  
pozitivno smer.  

https://www.bridge47.org/news/12/2018/call-proposals-share-your-innovations
http://www.sloga-platform.org/razpis-bridge-47-za-sofinanciranje-pilotnih-projektov-delite-svoje-inovativne-pristope-share-your-innovations/
http://www.zavod-voluntariat.si/kratkorocno-prostovoljstvo/za-organizatorje-taborov/
http://www.workcamps.info/icamps/SI-SCI/en/
mailto:zavod@zavod-voluntariat.si
https://www.docdroid.net/P9F1rOs/razpis-za-soorganizacijo.docx#page=2
https://www.docdroid.net/0pICr3M/razpisni-obrazec-sci-2019.doc#page=7


  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanite del mednarodne raziskovalne 
ekipe o razumevanju migracij med mladi-
mi! 
Amnesty International, Samo Selimović 
 

Leta 2015 je bilo po vsem svetu 244 milijonov migrantov, kar predstavlja pri-
bližno 3,3 % svetovnega prebivalstva. Evropske družbe migracije dojemajo kot 
enega največjih globalnih izzivov. (Pre)pogosto jih povezujemo z »izrednim 
stanjem«, pozabljamo pa, da so zgodovinski in družbeni strukturni fenomen, 
ki pozitivno prispeva v skupnostih, v katerih živimo. Migracije so naravni feno-
men in ena od značilnosti današnjega časa. V šolskih okoljih in pri delu z mla-
dimi pedagogi in mladinski delavci zaznavajo veliko stopnjo nerazumevanja 
migracij in z njimi povezanih fenomenov, zato obstaja potreba po temeljiti 
raziskavi – kako mladi razumejo migracije. S tem znanjem bomo lažje izbrali 
prave pristope za preprečevanje širjenja napačnih informacij in strahu pred 
pojavom, ki nas spremlja od začetka človeškega razvoja. 

Razumevanje migracij med mladimi analiziramo predvsem s pomočjo anket-
nih vprašalnikov, ki jih mladi izpolnjujejo v dvanajstih evropskih državah. Če z 
mladimi delate tudi vi in vas zanima sodelovanje, pišite na sola@amnesty.si.  

Namen    
vzpostavitve 

pešbusa 
je vzpostaviti 

pot, ki bo    
šolarjem in 
šolarkam    
služila kot 
pešpot do   

šole in nazaj 
skozi vse leto.  

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA       JANUAR 2019 - ŠTEVILKA 12 

COP24: Države niso naslovile opozoril o 
nujnosti ukrepanja za preprečitev podneb-
nega zloma, mladi aktivisti razočarani  
Platforma SLOGA 
 

Ob izteku podnebnega vrha v Katovicah na Poljskem (COP24) v sredini decem-
bra sta članici platforme SLOGA društvo Focus in Umanotera komentira-
li dogajanje na vrhu. Kljub razočaranju, da COP24 ni prinesel jasne zaveze dr-
žav, da bodo pred letom 2020 povišale svoje podnebne cilje, se strinjata, da 
je pozitiven rezultat podnebnega vrha, da se je zaključil s sprejetjem relativno 
učinkovite, čeprav nepopolne, t.i. knjige pravil za izvajanje Pariškega sporazu-
ma in da se v luči izrecnega blokiranja prizadevanj za omejitev nevarnih pod-
nebnih sprememb s strani pomembnih držav mednarodno sodelovanje nada-
ljuje.  

V omejenem obsegu je bil dosežen tudi napredek pri zagotavljanju finančne 
podpore za države v razvoju, ki se spopadajo z uničujočimi posledicami pod-
nebnih sprememb. 
Preberi več  

(Pre)pogosto  
migracije  
povezujemo z 
»izrednim  
stanjem«,  
pozabljamo pa, 
da so  
zgodovinski in 
družbeni  
strukturni  
fenomen, ki  
pozitivno  
prispeva v  
skupnostih, v  
katerih živimo. 
So tudi naravni  
fenomen in ena 
od značilnosti 
današnjega časa.  

mailto:sola@amnesty.si
http://www.sloga-platform.org/cop24-drzave-niso-naslovile-opozoril-o-nujnosti-ukrepanja-za-preprecitev-podnebnega-zloma-mladi-aktivisti-razocarani/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo »Preživetje in kakovosten raz-
voj: Boljša oskrba za vsakega novorojen-
čka«  
Platforma SLOGA 
 

Globalna koalicija, ki vključuje tudi UNICEF in Svetovno zdravstveno orga-
nizacijo, je objavila novo poročilo Preživetje in kakovosten razvoj: Boljša 
oskrba za vsakega novorojenčka, ki kaže, da je skoraj 30 milijonov novoro-
jenčkov vsako leto rojenih prezgodaj, premajhnih ali bolnih, zaradi česar 
potrebujejo posebno oskrbo, da bi preživeli. 

Kot so ob objavi sporočili iz Unicef Slovenija, poročilo poudarja, da veliko 
najranljivejših novorojenčkov ne bo preživelo prvega meseca življenja, v 
kolikor ne bodo deležni specializiranega zdravljenja in boljše oskrbe. V letu 
2017 je umrlo približno 2,5 milijona novorojenčkov, večinoma zaradi vzro-
kov, ki bi jih lahko preprečili. Skoraj dve tretjini dojenčkov, ki umrejo, je 
bilo rojenih prezgodaj. Tisti, ki preživijo, so bolj dovzetni za kronične bole-
zni ali zaostajajo v razvoju. Poleg tega milijon premajhnih in bolnih novoro-
jenčkov, ki preživijo, odrašča z dolgotrajno invalidnostjo. S celovitejšo 
oskrbo lahko ti dojenčki živijo brez večjih zapletov. 

 Poročilo razkriva, da bi lahko s pametnejšimi strategijami do leta 2030 
v 81 državah rešili življenja 2,9 milijona žensk in novorojenčkov. Za 
reševanje življenj novorojenčkov poročilo priporoča: 

 Nudenje 24-urne bolnišnične oskrbe za novorojenčke sedem dni na 
teden. 

 Usposabljanje zdravstvenega osebja za zagotavljanje nege novorojen-
čkov v sodelovanju z družinami; 

 Poučevanje članov družine, kako zagotavljati ustrezno nego otrokom, 
kar lahko zmanjša stres, pomaga dojenčkom pridobiti težo in prispeva, 
da se njihovi možgani pravilno razvijajo. 

 Zagotavljanje kakovostne oskrbe mora biti del državnih politik in doživ-
ljenjska naložba v vse, ki so rojeni bolni ali premajhni. 

 Evidentiranje in spremljanje najranljivejših novorojenčkov omogoča 
spremljanje napredka in izboljšanje rezultatov. 

 
Dodelitev potrebnih sredstev, kot dodatna naložba v višini 0,20 USD na 
osebo, lahko do leta 2030 reši življenja 2 od 3 novorojenčkov v državah z 
nizkimi in srednjimi dohodki.  

Igra »Ciljajmo 
cilje!«          

pomaga   
otroke po 

vsem svetu 
seznaniti s cilji 
trajnostnega 

razvoja na 
preprost in 

njim prijazen       
način.  
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Poročilo  
»Preživetje in  
kakovosten  
razvoj: Boljša 
oskrba za  
vsakega  
novorojenčka« 
kaže, da je skoraj 
30 milijonov  
novorojenčkov 
vsako leto  
rojenih  
prezgodaj,  
premajhnih ali 
bolnih, zaradi 
česar  
potrebujejo  
posebno oskrbo, 
da bi preživeli. 

https://www.unicef.org/every-child-alive/Survive-and-Thrive_KEY_FINDINGS_FINAL.pdf
https://www.unicef.org/every-child-alive/Survive-and-Thrive_KEY_FINDINGS_FINAL.pdf


[…] ena sama 
oseba lahko 
naredi veliko 

za zmanjšanje 
neenakosti. 
Sprememba 
se namreč 
začne pri   
vsakem       

posamezniku. 
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Poročilo o otrocih in mladostnikih na begu  
Platforma SLOGA 
 

Pred mednarodnim vrhom o Globalnem dogovoru OZN o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah v Marakešu, je UNICEF decembra 2018 objavil rezultate 
ankete, ki je bila izvedena med skoraj 4 tisoč otroki in mladostniki na begu. V 
poročilu »Pravica biti slišan: Zgodbe otrok in mladostnikov na begu« poročajo 
o hudi prikrajšanosti na migracijskih poteh.  

Več kot polovica sodelujočih v spletni anketi, ki jo je UNICEF izvedel med sko-
raj 4 tisoč otrok in mladostnikov, starimi med 14 in 24 let, ki se samo-
identificirajo kot begunci in migranti, je poročala o tem, da so bili primorani 
zapustiti svoje domove, 44 % med njimi jih je na pot odšlo brez spremstva 
odraslih. Poročilo omogoča vpogled v zaskrbljujočo resničnost, izzive ter pri-
krajšanosti, s katerimi se srečujejo mladi begunci in migranti na poti k iskanju 
varnosti in boljšega življenja. Rezultati ankete kažejo na velike vrzeli v sistemu 
zagotavljanja podpore in storitev do katerih lahko dostopajo otroci in mla-
dostniki na begu. 

Skoraj 90 odstotkov sodelujočih v anketi prihaja iz afriških, azijskih in evrop-
skih držav. Na vprašanja so odgovarjali tako otroci in mladostniki iz držav, od 
koder prihajajo migranti in begunci - kot sta Sirija ali Ukrajina – kot tisti iz dr-
žav gostiteljic, kot so Nemčija, Turčija ali Uganda. Čeprav anketa ne odseva 
izkušenj vseh mladih beguncev in migrantov, omogoča otrokom in mladostni-
kom na begu priložnost, da ubesedijo svoje skrbi ter priložnost, da je njihov 
glas slišan. 
Preberi več  

Poročilo »Izgubljeno v dimu: podnebne 
posledice požarov v naravi«  
Platforma SLOGA 
 

Greenpeace International je objavil novo poročilo »Izgubljeno v dimu: pod-
nebne posledice požarov v naravi«, v katerem ugotavlja, da požari v naravi 
ogromno prispevajo k podnebnim spremembam, pri čemer jih nekatere drža-
ve ne spremljajo v zadovoljivi meri in ne poročajo o s tem povezanih emisijah. 

Po podatkih iz Greenpeacove raziskave naj bi bil obseg bruto emisij CO2 kot 
posledice požarov v naravi skoraj 8Gt CO2 – to je več kot dvakratna vrednost 
skupnih emisij industrije fosilnih goriv v EU v letu 2016 in predstavlja skoraj 25 
% globalnih letnih emisij CO2 iz naslova fosilnih goriv. 

Mednarodna organizacija zato poziva odločevalce na globalni in nacionalni 
ravni, naj urgentno ukrepajo v zvezi s čedalje večjimi vplivi požarov na pod-
nebne spremembe. 
Preberi več  

Več kot polovica 
sodelujočih v 
spletni anketi, 
izvedeni med 
skoraj 4 tisoč 
otroki in  
mladostniki,  
starimi med 14 
in 24 let, ki se 
samo-
identificirajo kot 
begunci in  
migranti, je  
poročala o tem, 
da so bili  
primorani  
zapustiti svoje 
domove, 44 % 
med njimi jih je 
na pot odšlo 
brez spremstva 
odraslih.  

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/A_right_to_be_heard_web.pdf
http://www.sloga-platform.org/porocilo-o-otrocih-in-mladostnikih-na-begu/
http://www.sloga-platform.org/porocilo-izgubljeno-v-dimu-podnebne-posledice-pozarov-v-naravi/
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“I am doing this 
because you 
adults are 
shitting on my 
future.” 
 
Greta Thunberg 

Nadaljevanje zapisa z naslovnice 

 

Ta primer nas opominja, da moramo predvsem odrasli sprejeti svojo odgovor-
nosti in ukrepati za boljši jutri vseh mladih tega sveta. Nekateri preko svoje 
politične ali ekonomske moči, drugi preko svoje vzgojno izobraževalne funkci-
je. Sporoča nam, da mladi niso zgolj prejemniki informacij in pasivni poslušalci, 
temveč da jim je mar. To so dokazali tudi mladi iz štirih držav, s katerimi smo 
sodelovali v okviru projekta Moja revolucija, ki so skupaj sestavili mladinski 
manifest, ter ga naslovili na voditelje Evropske unije.  

Pomembno je, da odrasli  dajemo mladim zgled – tako preko besed, ki jih po-
sredujemo, kot tudi preko dejanj na osebni in družbeni ravni.  

Smo v času premora med potrošniškimi prazniki, pri katerih hitro pozabimo na 
vrednote, ki jih zagovarjamo. Tudi naši nakupi in obdarovanja puščajo še kako 
velik vpliv na podnebne razmere ter na razmere v katerih delujejo in živijo 
posamezniki in skupnosti po svetu. Pred nami je Valentinovo, dan žena, mate-
rinski dan, dan očetov, pust, če naštejem samo najbližje. Tudi in predvsem ob 
takih priložnostih je prav, da mladim pokažemo in povemo, da lahko naklonje-
nost kažemo tudi na okolju in družbi prijazne načine. To pa lahko storimo bo-
disi preko ne-nakupovanja nepotrebnih artiklov, pogovora, z organizacijo ali 
pomočjo pri organizaciji protesta, pisanja pisem odločevalcem ali izvedbo ak-
tivnosti za dobrobit lokalne skupnosti. Lahko izvedemo kakšno izmed aktivno-
sti globalnega učenja, ki na vključujoč način opozarjajo na probleme današnje-
ga sveta ter spodbujajo mlade in malo manj mlade, da se kot aktivni posame-
zniki povežejo v aktivne skupnosti in prispevajo k oblikovanju sveta, ki bo pri-
jazen tudi njim. Da je potrebno spreminjati sistem, ki se vede, kot da jutri ni 
pomemben, da izvedemo spremembe v razredu, šoli, lokalni skupnosti ali pa 
se pridružimo svetovnim gibanjem – ne zgolj s pritiskom na tipko ali drsenjem 
po ekranu, temveč tudi v realnem, materialnem svetu.  

Globalno učenje je eno izmed pomembnejših orodij, ki nam pri tem lahko po-
maga.  

Uživajte v branju in se vidimo ob naslednji akciji.  

http://focus.si/wp-content/uploads/2018/11/youth-menifesto-last.pdf
http://focus.si/wp-content/uploads/2018/11/youth-menifesto-last.pdf

