
 

Izvedbo delavnic globalnega učenja omogoča projekt Bridge 47, ki ga financira EU. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU. Vsebina 
gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije in Evropske Komisije. 

 

  
 

Bridge 47 financira izvedbo delavnic globalnega učenja na temo 
večkulturnosti in trajnostnega razvoja v času Tedna 

vseživljenskega učenja 2020 
 

Teden vseživljenskega učenja bo potekal med 4. septembrom in 9. oktobrom 
2020. Letošnja osrednja tema so migracije in izzivi večkulturnosti ter trajnostni 
razvoj.  SLOGA je za izvedbo osmih delavnic, katerih izvedba lahko poteka med 4. 
septembrom in 30. septembrom 2020 na področju globalnega učenja, pridobila 
sredstva iz projekta Bridge 47. 
 
Zainteresirane nevladne organizacije se lahko na poziv prijavijo na naslov marjan.huc@sloga-
platform.org, v prijavi pa navedejo naslov delavnice, vsebino, datum in lokacijo izvedbe, 
ciljna publiko in pričakovano število udeležencev. Rok za prijavo je 28. avgust 2020.  
 
Če bo prijavljenih delavnic več kot osem, bo SLOGA po svoji lastni presoji izbrala osem 
najustreznejših. Pri izboru bodo imele prednosti delavnice, ki bodo izvedene za večje število 
ljudi, in/ali v okoljih, kjer globalno učenje ni pogosto prisotno. Nevladne organizacije bodo o 
izboru obveščene preko elektronske pošte najkasneje do 1. septembra 2020. 
 
Pogoji za financiranje izbranih delavnic: 
- lista prisotnosti in/ali potrdilo o izvedbi (kadar gre za mladoletne) (obrazca prejmete ob 
obvestilu o izboru); 
- vsaj ena fotografija dogodka; 
- logotipi financerjev so natisnjeni in postavljeni na vidno mesto na dogodku; 
- objava novice o izvedbi aktivnosti z ustreznimi logotipi in referencami na spletni strani 
izvajalca (vključno s podatkom o obisku); 
- objava o izvedbi aktivnosti na enem od spletnih socialnih omrežjih z ustreznimi ključniki in 
omembami (vključno s podatkom o dosegu) (podrobnosti prejmete ob obvestilu o izboru); 
- poročilo o izvedbi aktivnosti (obrazec prejmete ob obvestilu o izboru). 
 
Rok za oddajo poročila s prilogami: 1. 10. 2020  
Izplačilo bo izvedeno šele po prejemu vseh zahtevanih dokumentov.  
 
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in 
učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, ki ga organizira v 
sodelovanju s stotinami ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov po vsej državi pa 
tudi onkraj naših meja. S tednom opozarjamo na vseprisotnost in tudi pomembnost učenja – 
v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema 

kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.  
 
Platforma SLOGA združuje slovenske nevladne organizacije s področja razvoja, globalnega 
učenja in humanitarne pomoči. 
Več informacij: 
info@sloga-platform.org 
01/434 44 02 

 
www.tuditi.si/teden-globalnega-ucenja 

www.sloga-platform.org 
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