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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, ADRA Slovenija, Umanotera, 

Focus, Društvo Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, 

Človekoljubno društvo Up Jesenice in platforma SLOGA. 

 

TEMATSKI MESEC  

 

 

V mesecu maju si preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št. 10 – 

zmanjšanje neenakosti. 

 

 

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO 

 

Bodimo solidarni z begunci 

Vsak dan vojne vedno več družin prisilijo, da zapustijo svoje domove in pustijo vse za sabo. So ljudje 

tako kot ti in jaz. Ob letošnjem svetovnem dnevu beguncev se pridružite peticiji #WithRefugees in 

zahtevajte od svojih vlad, da ukrepajo, izkažejo solidarnost in se zavedo skupne odgovornosti pri 

reševanju begunske krize. Več … 

 

Nov spletni medij pOZNavalec ugledal luč sveta 

Društvo za ZN za Slovenijo javnosti ponuja nov kvaliteten medij 

pOZNavalec, ki bo prispeval k pluralnosti medijske krajine v Sloveniji, 

še posebej pa bo izpostavljal novice, ki po njihovi presoji ne prejmejo dovolj medijske pozornosti. 

Z medijem bodo javnost osveščali o trajnostnem razvoju in razvojnih tematikah doma in v tujini, bolj 

podrobno pa o ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni 

pomoči. 

Njihov pOZNavalec ponuja medijski prostor prav sem, ki želijo objaviti svoje novice iz področja 

globalnega učenja in prej omenjenih tem, vključno s šolami, učiteljicami in učitelji. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-10-in-GU.pdf
http://www.unhcr.org/refugeeday/sl/
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-10-in-GU.pdf
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Se vidimo na www.poznavalec.si :)   

 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

 

Gledam begunca – vidim človeka 

V Amnesty International že več let opozarjamo na kršitve človekovih 

pravic beguncev in migrantov, ki v Evropo bežijo pred vojnami, 

preganjanjem in hudo revščino, hkrati pa z učenjem človekovih pravic 

večamo osveščenost in senzibiliziramo javnosti.  

Pripravili smo tudi številna brezplačna izobraževalna gradiva, ki 

pedagoškim in mladinskim delavcem pomagajo pri obravnavi tematike – 

od namizne igre, kjer se mladi z metanjem kocke podajo na nevarno pot 

čez Sredozemlje, do zbirke didaktičnih kart, kjer so predstavljeni znani begunci (Albert Einstein, 

M.I.A., Anton Ingolič ...), in predlogov delavnic, kjer s participatornimi metodami izvejo več o 

tematiki, vsebujejo pa tudi aktivnosti, s katerimi lahko mladi novim sošolcem izrečejo dobrodošlico in 

jim pomagajo pri vključevanju v novo okolje. Pod imenom Gledam begunca – vidim človeka smo jih 

zbrali na http://sola.amnesty.si/begunci. Vabljeni tudi k podpisu peticije slovenski vladi, naj prevzame 

pravičen delež odgovornosti pri skrbi za begunce.  

 

DRUŠTVO HUMANITAS 

 

Odslej delavnice globalnega učenja tudi za najmlajše 

Po odličnem odzivu pilotnega preizkušanja novo razvitih modulov delavnic globalnega učenja v vrtcih 

smo se odločili za vnos le-teh v našo stalno ponudbo. Vzgojitelji/ice v vrtcih in učitelji/ice 1. ter 2. 

razreda OŠ lahko izbirajo med dvema moduloma: modul MEDKULTURNOST nas z vlakom popelje na 

obisk različnih dežel, na poti nam Mati Zemlja pripoveduje zgodbe z različnih delov sveta, o 

pomembnosti sprejemanja raznolikosti, prijateljstvu, sodelovanju in prijaznosti; pri modulu OKOLJE 

pa otroci iščejo vzroke za slabo počutje Matere Zemlje. Sprašujejo se o razlogih za takšno počutje in 

kako ji lahko pomagajo. Ob zaključku modula OKOLJE je možna izvedba lutkovne predstave Rešilni 

čoln. Za več informacij pišite Tini Trdin na tina@humanitas.si. Dostopne bodo tudi na spletu v začetku 

julija. 

 

Ponudba novih delavnic globalnega učenja za šolsko leto 2016/2017 

Društvo Humanitas je z izvajanjem delavnic globalnega učenja pričelo pred 15 leti. V vsem tem času 

smo si nabrali vrsto izkušenj, s katerimi smo obogatili našo ponudbo delavnic. Tokrat vam 

predstavljamo 16 modulov, ki so razdeljeni na štiri vsebinska področja znotraj globalnega učenja. 

Module izvajamo v obsegu 5-6 šolskih ur v enem delu ali pa kontinuirano v obliki več srečanj. 

Posamezno temo lahko sicer predstavimo in izvedemo tudi v krajšem času, vendar nam pretekle 

izkušnje kažejo, da so daljše izvedbe veliko bolj poglobljene in pri učencih pustijo večji vtis.  

Vsem modulom je skupen pristop globalnega učenja, ki omogoča izkustveno naslovitev teme z 

uporabo metod, kot so igre vlog, simulacije, skupinske razprave, individualne refleksije ipd. Takšen 

pristop je odmik od tradicionalnega frontalnega poučevanja in odpira prostor za učenje drug od 

drugega. Mladi tako lažje prevzemajo odgovornost za svoje znanje in delovanje ter se proaktivno 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.poznavalec.si/
http://sola.amnesty.si/begunci
http://www.amnesty.si/sprejmimo-begunce
mailto:tina@humanitas.si
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vključijo v reševanje lokalnih in globalnih izzivov in postanejo odgovorni globalni državljani. Za več 

informacij pišite Tini Trdin na tina@humanitas.si. Natančnejši opisi modula bodo dostopni tudi na 

spletu (www.humanitas.si) v začetku julija. 

 

Enkratna priložnost za učitelje - kombinirano usposabljanje globalnega učenja o podnebnih 

spremembah in migracijah 

Letos pripravljamo t.i. kombinirano usposabljanje za učitelje, ki bo potekalo v okviru mednarodnega 

projekta SAME WORLD. Usposabljanje bo sestavljeno iz individualnega učnega procesa preko spletne 

platforme in treh usposabljanj, ki bodo potekala v živo.  

Cilj je, da učitelje usposobimo za podajanje tem globalnega učenja o podnebnih spremembah in 

migracijah v okviru učnih predmetov v šoli. Poudarek bo na okoljski (ne)pravičnosti, ki vpliva na 

globalne neenakosti, občutenje podnebnih sprememb ter njihovega vpliva na migracije.   

Učitelji bodo spoznali novo metodologijo, ki bo pri mladih spodbudila kritično razmišljanje, 

prevpraševanje, empatijo, radovednost in aktivno vključevanje. Prvo srečanje in začetek spletnega 

usposabljanja sta predvidena v oktobru 2016. Za več informacij in predhodne prijave pišite Mateji 

Kraševec na mateja@humanitas.si .  

 

FOCUS 

 

Društvo Focus in Zadruga Buna vabita na seminar o tropskem 

sadju za učitelje osnovnih in srednjih šol z naslovom Sadje naj bo 

pravično! Seminar bo potekal 29. 8. 2016 med 9. in 15. uro na 

Gimnaziji Jožeta Plečnika (Šubičeva 1) v Ljubljani. Na seminarju 

bodo organizatorji prisotne v okviru projekta Sadje naj bo 

pravično (Make fruit fair) opremili z znanjem o pridelavi tropskega sadja (zanimivosti o rastiščih, 

bioloških lastnostih rastlin, načinu pridelave, uporabi kemikalij, delavskih razmerah na plantažah, 

okoljskih problemih v državah proizvajalkah), opisali celotno verigo izbranega tropskega sadja (od 

plantaže do nakupovalne košare) ter predstavili pristope globalnega učenja. Na koncu bo o 

pripravljenih učnih listih izvedena delavnica, ki jo bodo prisotni lahko uporabljali pri poučevanju, 

vključeni pa bodo tudi v nastanek gradiv za učitelje. Udeležba je brezplačna, prijave pa se zbirajo do 

25. 8. 2016 oz. do zapolnitev mest. Prijave so obvezne na tej povezavi. Vljudno vabljeni! Več … 

 

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč 

 

Pravično in pošteno nasloviti ključne vzroke migracij  

SLOGA in dvanajst nevladnih organizacij je predsednika Vlade Republike 

Slovenije dr. Mira Cerarja pozvalo k dejavni podpori močni zavezi 

Evropske unije za izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja, za pravičen in 

pošten pristop k migracijam ter izrazilo nasprotovanje ideji Evropske 

komisije, da sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje 

instrumentalizira za pogojevanje partnerstev z državami v razvoju. Več … 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
mailto:tina@humanitas.si
mailto:mateja@humanitas.si
http://www.focus.si/
http://www.buna.si/
http://www.makefruitfair.org/sl
http://www.makefruitfair.org/sl
http://goo.gl/forms/SE3VVd2R6948OMcp1
http://focus.si/vabilo-na-seminar-sadje-naj-bo-pravicno/
http://www.sloga-platform.org/pravicno-in-posteno-nasloviti-kljucne-vzroke-migracij/
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Zakon o tujcih - pričakovane spremembe 

Zakon o tujcih ima velik pomen za razvojno sodelovanje, saj določa parametre gibanja ljudi na vseh 

področjih družbenega življenja, od delovnih viz, raziskovalnega sodelovanja in trgovine z ljudmi. Po 

drugi strani pa je del zakonodaje, ki vpliva na življenje vsakogar, ki v Slovenijo pride kot tujec - z ali 

brez dokumentov. Zato smo se zainteresirani na pobudo Pravno-informacijskega centra za nevladne 

organizacije PIC 22. junija srečali in se dogovorili o prihodnjih korakih - o spremljanju procesa, 

pričakovanih spremembah ter možnih temah od združevanja družin do zdravstvene oskrbe. Več … 

 

SLOGA z UKOM o integraciji v lokalnih skupnostih 

Maja in junija je platforma SLOGA v sodelovanju z Uradom za 

komuniciranje Vlade RS izvedla pet delavnic na temo integracije 

beguncev v lokalnih skupnostih in mobilizacije ključnih akterjev z 

naslovom »Aktivno za strpnost«. Delavnice, ki niso imele javnega značaja, 

smo izvedli v petih slovenskih krajih: Vrhnika, Logatec, Jesenice, Nova 

Gorica in Celje.  Vabili smo vse ključne akterje v lokalnem okolju (župane, 

svetnike, šolnike, aktiviste, center za socialno delo, urad za delo, zdravstvene ustanove, izobraževalne 

ustanove, ljudske univerze …). Delavnic se je udeležilo šestdeset udeležencev, ki so v moderiranem in 

facilitiranem procesu identficirali celo ključnih izzivov v lokalnih skupnostih pri sprejemanju in 

kasnejši integraciji beguncev in migrantov. Več … 

 

Inštitut za afriške študije 

 

Med nami in z nami 

Na svetovni dan beguncev, 20. junija 2016, je na Prešernovem trgu v Ljubljani potekala prireditev 

pod imenom »Med nami in z nami«, ki je dala prostor talentom, delu in idejam prosilcev za 

mednarodno zaščito in beguncem, ki se vključujejo v lokalno okolje. Prireditev je stremela k 

osveščanju širše javnosti o begunski problematiki. Za vse obiskovalce so bile organizirane različne 

kulturne, umetniške in športne aktivnosti, ki so preko neposrednega stika razbijale stereotipe. Več … 

 

Humanitarno društvo ADRA Slovenija 

 

Otroci za otroke ob dnevu beguncev 

V soboto, 18. junija 2016, je ADRA Slovenija v sklopu dogodkov ob 

Mednarodnem dnevu za begunce organizirala koncert »Otroci za otroke«. 

Koncert je povezal projekta Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki in Šola v 

Burundiju. Nastopajoči otroci so povabili odrasle k zbiranju materialnih in 

finančnih donacij za šolske potrebščine za otroke iz finančno šibkejših družin in za 

nakup šolskih uniform za učence nove slovenske šole v Burundiju. V svojem 

pozdravnem nagovoru je predsednica društva Maja Ahac opozorila na dejstvo, da lahko že šolska 

uniforma spremeni življenje otroka in ga potegne iz začaranega kroga revščine. Brez šolske uniforme 

je otrokom vstop v številne šole po svetu namreč onemogočen. Več … 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/zakon-o-tujcih-pricakovane-spremembe/
http://www.sloga-platform.org/sloga-z-ukom-o-integraciji-v-lokalnih-skupnostih/
https://www.facebook.com/events/1024176567658787/
https://www.facebook.com/events/1024176567658787/
http://www.sloga-platform.org/med-nami-in-z-nami/
http://www.sloga-platform.org/otroci-za-otroke-ob-dnevu-beguncev/
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IZJAVA NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

 

Ob mednarodnem dnevu beguncev: tragične posledice pomanjkanja solidarnosti 

Nevladne organizacije, ki delujemo na področju človekovih pravic in v podporo beguncem, ob 

mednarodnem dnevu beguncev pozivamo predstavnike naše države, naj poskrbijo, da bo Slovenija 

prevzela svoj pravičen delež odgovornosti za nudenje zaščite ljudem in sprejela ter ponudila zaščito 

več begunkam in beguncem ter jim omogočila možnost dostojnega življenja v Sloveniji. Več … 

Skupna izjava nevladnih organizacij Amnesty International Slovenije, Človekoljubnega in 

dobrodelnega društva Up, Društva Humanitas, Društva za nenasilno komunikacijo, Mirovnega 

inštituta, Zavoda Abraham, Zavoda Global, Zavoda Povod, Zavoda Krog in Združenja Sezam 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/ob-mednarodnem-dnevu-beguncev-tragicne-posledice-pomanjkanja-solidarnosti/

