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Mesec dvojk… ali leto 1984 

Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

22. je dan v aprilu, ki ga posvečamo Zemlji. Letos smo ga obeležili na 
različne načine, zagotovo pa bolj razpršeno, kot smo navajeni. Je pa 
tudi na ravni dogajanja v Sloveniji zanimiv datum za prihodnji, trajnost-
ni razvoj Slovenije. Namreč, 21. aprila se je Slovenija pridružila skupni 
pobudi 16 držav za ozelenitev gospodarstva po pandemiji Covid19. 22. 
aprila, na dan Zemlje je bilo veliko izjav odločevalcev, ki so opevali na-
ravne lepote Slovenije, tudi Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo 
razmislek ter priporočila za bolj okolju prijazno življenje. Medtem pa je 
bil 21. aprila v odločanje sprejet zakon, ki je pod krinko okrevanja po 
pandemiji olajšal umeščanje objektov v prostor – po domače poveda-
no, vpliv na okolje in ljudi (zdravje) ne bo več pomemben kriterij, ki ga 
morajo upoštevati pri gradnji. To pa s tem, da so nevladnim organizaci-
jam zelo otežili, če ne onemogočili, vključevanje in pritožbe v postopkih 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi 
na okolje. Ob tem pa si še vedno zakrivajo oči in trdijo, da temu seveda 
ni tako (kljub temu, da strokovnjaki na področju okolja trdijo drugače).  

V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni 
Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntari-
at, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno  druš-
tvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slove-
nije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jese-
nice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski 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 odgovornosti avtorjev.  

VSEBINE: 
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https://www.gov.si/novice/2020-04-21-zeleni-dogovor-je-kljucnega-pomena-za-okrevanje-evropskega-gospodarstva/
https://www.gov.si/novice/2020-04-21-zeleni-dogovor-je-kljucnega-pomena-za-okrevanje-evropskega-gospodarstva/
https://www.gov.si/novice/2020-04-21-svetovni-dan-zemlje-v-znamenju-podnebnih-ukrepov/
https://www.gov.si/novice/2020-04-21-svetovni-dan-zemlje-v-znamenju-podnebnih-ukrepov/
http://www.humanitas.si/
http://zavodglobal.org/
http://www.africanstudy.org/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.zavod-voluntariat.si/
https://www.pina.si/
http://www.mirovni-institut.si/
https://adra.si/
https://adra.si/
https://www.umanotera.org/
http://focus.si/
https://www.amnesty.si/
https://www.amnesty.si/
http://www.unaslovenia.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.zpms.si/ZPMS/
http://pic.si/
https://www.karitas.si/
https://www.filantropija.org/
http://www.ekvilib.org/sl/
http://www.zavod-tri.org/
http://www.zavod-tri.org/
http://sloga-platform.org/
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OK- Vabimo ... 

KAKŠNE PRIHODNOSTI SI ŽELIM?                  
Kreativni natečaj na temo ciljev trajnostnega 
razvoja in pravic narave 

Humanitas, Manca Šetinc Vernik in Tina Trdin 

Živimo v nepredvidljivih časih. Vsi že vsaj približno vemo, kako je vide-
ti svet, ki se mu želimo izogniti. Zdaj je čas, da se začnemo pogovarjati 
o svetu, ki si ga želimo in katerega obrise že lahko vidimo v naših 
predstavah, željah, sanjah... 

1. DOVOLIMO SI SANJATI... 

Kakšen svet si želimo? Kakšne prihodnosti si želimo? Kaj bi sporočili 
odraslim? Kakšne so pravice narave v našem svetu prihodnosti? Kako 
je videti naša Pachamama*? 

2. NEKATERI PA IMAMO MORDA ŽE KONKRETNE IDEJE... 

Kako lahko prispevamo k pozitivnim spremembam jaz, moja družina, 
moj razred, moja šola? Vsak od nas si lahko zamisli akcijo, ki bi jo bilo 
moč izpeljati v svojem lokalnem okolju in na ta način prispevati k do-
brobiti vseh živih bitij in nar ave. Ko stvari začnemo misliti, se lahko 
začnejo tudi udejanjati. Odprimo naši domišljiji prosto pot - naj nas 
odnese daleč onkraj zidov, ograj in zaprtih vrat! 

Pošiljajte nam svoje izdelke na info@humanitas.si in s svojimi idejami 

ter dejanji postanite del gibanja Zate, zame, za svet! Najbolj navdihu-

joče bomo sproti ves čas, ko moramo zaradi bolezni Covid-19 ostajati 

doma, objavljali na Humanitasovi Facebook strani, najbolj angažirane 

mlade pa bomo povabili tudi na predstavitev na našo nacionalno kon-

ferenco globalnega učenja, ki bo jeseni 2020 v Ljubljani.  

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 
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mailto:info@humanitas.si
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/


 3 

 Vabimo ... 

Napotki za učiteljice in učitelje: Izdelki so lahko likovni, video, foto-
grafski, literarni… omejitev ni! :) Poleg kreativnih izdelkov mlade vabi-
mo tudi k razvoju idej in pripravi načrta, kako bi sami lahko prispevali 
k spremembam na bolje v svojem lastnem okolju (v razredu, šoli, do-
ma, v svojem kraju) – čisto konkretno, seveda pa tudi z vašo pomočjo 
(mentorstvom). Vi in mladi se lahko odzovete enemu od povabil 
(kreativni izdelek ali konkretni načrt akcije) ali pa združite oba. 

Več informacij na povezavi.  

Izvedba tega natečaja je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zu-

nanje zadeve RS. Vsebina je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne 

predstavlja stališč donatorjev. 

Info telefon sprejema vaše klice! 

 

 

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 
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http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1585668608.pdf
http://www.sloga-platform.org/info-telefon-sprejema-vase-klice/
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Vabimo ... 

Spletna knjižnica odprta! 

Platforma Sloga 

Pridružite se mreži Bridge 47 

Platforma Sloga 

Bridge 47 vse pozameznice in posameznike, ki se ukvarjajo s področji 
vseživljenjskega in transformativnega učenja ter področja CTR 4 oz. 
4.7, da se pridružite mreži Bridge 47. “Izobraževanje je ključno za 
spreminjanje sveta, toda trajnosten in pravičen svet lahko dosežemo 
samo skozi vizijo vseživljenjskega in širokega izobraževanja, ki navdi-
huje srca in um! Če želimo v naši družbi videti pozitivne spremembe, 
moramo poiskati nove in edinstvene priložnosti za deljenje in medse-
bojno učenje. Mreža Bridge 47 pomaga pri ureseničevanju le-tega. 
Več med novicami platforme Sloga.  

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 
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http://www.sloga-platform.org/info-telefon-sprejema-vase-klice/
http://tuditi.si/pridruzite-se-mrezi-bridge-47/
http://www.sloga-platform.org/knjiznica/
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Vabimo ... 

Spletni tečaj o vplivu koronavirusa na člove-
kove pravice 

Amnesty International Slovenije, Simona Podobnikar  

Pri Amnesty International smo pripravili 15-minutni spletni tečaj o 
vplivu koronavirusa na človekove pravice.  

Gre za brezplačen tečaj, na voljo v angleščini tukaj (kliknite) - poiščite 
COVID-19&Human Rights. 

Tečaj je interaktiven, da bi bil poleg poučnosti tudi čim bolj zanimiv, 
poskrbijo filmčki, kviz, opisi primerov in dodatno gradivo. 

Primeren je za srednje šole, fakultete in splošno javnost, ki jo zani-
majo človekove pravice. 

Več o novici na povezavi.  

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 
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Namen tečaja je, da vsak po koncu zna:  

1. Orisati različne posledice COVID-19 na človekove pravice. 

2. Opisati obveznosti držav pri varstvu človekovih pravic v povezavi s 
pandemijo. 

3. Ukrepati za promocijo solidarnosti in odziva na COVID-19 v skladu s 
človekovimi pravicami. 

https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/164/COVID-19&HumanRights
https://academy.amnesty.org/learn/signin
https://sola.amnesty.si/spletni-tecaj-covid-19
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Vabimo ... 

V okviru projekta InterCap na voljo spletno 

uposabljanje globalnega učenja 

Zavod Global 

V okviru projekta  InterCap vas Zavod Global vabi na spletno usposab-
ljanje globalnega učenja z namenom poglabljanja vašega znanja na 
področju migracij ter participativnih metodologij globalnega učenja 
(Gledališče za življenje (T4L ) in Odprti prostor za dialog in raziskova-
nje (OSDE). Metoda OSDE se nanaša na vzpostavitev odprtih varnih 
prostorov za kritično razmišljanje in razpravo o globalnih zadevah 
medtem ko se metoda T4L nanaša na oblikovanje dialoga o zaplete-
nih vprašanjih z uporabo močnega, simboličnega in čustvenega jezika 
gledališča. 

Usposabljanje je razdeljen na 6 različnih modulov. Predlagajo, da na-
redite vsaj prvi in drugi modul ter se nato lotite 3, 4 ali 5 in zatem 6. 
modul. Na usposabljenju boste: 

 Spoznali migracije, varnost in trajnostni razvoj v soodvisnem 
svetu 

 Pregledali, kako deluje globalno učenje in usposabljanje učite-
ljev v Sloveniji in širše 

 Se poglobili v pedagoške pristope z uporabo participativnih me-
tod 

Udeleženci se morajo prej registrirati. Če se znajdete pri registraciji v 
težavah, se obrnite na Zavod Global na info@zavodglobal.org. 

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA      APRIL 2020 - ŠTEVILKA 27 

 

http://www.developtogether.eu/sl
https://developtogether.eu/sl/training-package
mailto:info@zavodglobal.org


 7 

 

Vabimo ... 

Razpršeni Fair Trade piknik 

Focus, društvo za sonaraven razvoj , Živa Kavka Gobbo 

Ob letošnjem Svetovnem dnevu pravične trgovine, 9. maja 2020,  Za-
vod za pravično trgovino, 3MUHE in Focus, društvo za sonaraven raz-
voj organizirata že tradicionalni Fair Trade piknik. Tokrat bo nekaj po-
sebnega, saj bo zaradi razmer razpršeni.  

Udeležence vabimo, da se nam pridružijo 9. maja vsak s svoje lokacije 
in delijo z nami video ali fotografijo z opisom druženja po načelih pra-
vične trgovine, v FB dogodek Razpršeni Fair Trade piknik 2020. 

Piknik bodo soustvarili različni podporniki pravične trgovine, tako 
predstavniki organizacij, kot posamezniki , ki s svojim delovanjem ali 
aktivnostmi prispevajo k zavedanju o pomembnosti življenja po nače-
lih pravične trgovine v vsakdanjem življenju. Tokrat se bomo z njimi 
družili virtualno.  Nekateri od njih bodo poskrbeli tudi, da bodo udele-
ženci piknika lahko ustvarjalni in se poizkusili v kakšni novi veščini ter 
pridobili novo znanje. Prenos znanja oz. izmenjava bo namreč tudi 
leto osnovna sestavina piknika (poleg lokacije, ki je lahko vse od 
dnevne sobe do bližjega parka, dekice in pravično pridelane hrane in 
pijače rastlinskega izvora. Ta naj ima certifikat Fair Trade ali je pride-
lana lokalno in ekološko. 

Del pravičnega druženja je tudi izziv za ljubiteljske kuharje in kuharice 
PraviLNO Pečeno 2020. Vabimo, da nam pošljejo recepte iz sestavin, 
ki ustrezajo kriterijem znanega porekla (sestavine iz sistema pravične 
trgovine oz. pridelane lokalno ekološko), objavili jih bomo na družbe-
nih omrežjih, kjer bo na dan piknika potekalo tudi glasovanje.  Prvi 
trije bodo nagrajeni z bonom za Pravično trgovino 3MUHE. Recepti 
vseh tekmovalcev bodo vključeni v knjižico receptov, ki jo bomo pri-
pravili po koncu tekmovanja in objavili na spletnih straneh organiza-
torjev ter na naših družbenih omrežjih. Več v prijavnici. 

Poiščite naš FB dogodek Razpršeni Fair Trade Piknik ter si preberite 
več na spletnih straneh Focusa in Pravične trgovine.  

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 
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V teh časih se nam zdi še 
pomembneje, da se pri 
oblikovanju prihodnosti 
upošteva vrednote, kot 
so pravičen svet, pravič-
na tranzicija, pravična 
trgovina, antipotrošniški 
duh, solidarnost, zero-
waste, upoštevanje pla-
netarnih omejitev ipd. 

https://www.pravicna-trgovina.si/
https://www.pravicna-trgovina.si/
https://focus.si/
https://focus.si/
https://www.pravicna-trgovina.si/projekti/o-pravicni-trgovini
https://www.pravicna-trgovina.si/projekti/o-pravicni-trgovini
https://docs.google.com/forms/d/1s2XN2z8hBClqLU7c0OshWTSJ7F8PoA2rrEX9Pp_CGtQ/edit?ts=5e989676
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Vabimo ... 

Dvodnevno usposabljanje o pripovedovanju 

o trajnosti in globalnem državljanstvu 

Platforma Sloga  

Pripovedovanje zgodb je osnovni način povezovanja in komuniciranja 
ljudi. Spletno usposabljanje, ki ga pripravlja IDEAS (International De-
velopment Association of Scotland) v sodelovanju z mrežo Bridge 47, 
bo prepoznalo vlogo in potencial zgodb v praksah izobraževanja. 

Usposabljanje bo vodil Bobby McCormack, direktor irske organizacije 

Development Perspectives. Ima bogate izkušnje z vodenjem kreativ-

nih usposabljanj z uporabo metode transformativnega učenja in glo-

balnega učenja. Več med novicami platforme tuditi.si.  

Spletni tečaj o Pariškem podnebnem 

sporazumu kot razvojni agendi 

Platforma Sloga 

UNSSC pripravlja brezplačni spletni tečaj, ki bo potekal od 
15. junija do 24. julija 2020.   

Podnebne spremembe so medsektorsko razvojno vprašanje, 
ki zadeva vse vidike trajnostnega razvoja in celotno agendo 2030. Pa-
riški sporazum skupaj z agendo 2030, vključno s cilji trajnostnega raz-
voja, predstavlja najobsežnejši načrt doslej za odpravo skrajne revšči-
ne, zmanjšanja neenakosti in zaščito planeta. Skupaj z akcij-
sko agendo iz Adis Abebe in okvirom Sendai, ti dokumenti predstav-
ljajo celovit akcijski načrt za ljudi, planet in blaginjo, ki zahteva, da vse 
države in strani sodelujejo. Trajnostni razvoj in ukrepi za podnebne 
spremembe so globoko medsebojno povezani in soodvisni. Več med 
novicami platforme tuditi.si.  

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  
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http://tuditi.si/dvodnevno-usposabljanje-o-pripovedovanje-o-trajnosti-in-globalnem-drzavljanstvu/
http://tuditi.si/spletni-tecaj-o-pariskem-podnebnem-sporazumu-kot-razvojna-agenda/
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Vabimo ... 

Webinar o nabiranju “dokazov” o spremem-

bah, ki jih prinaša globalno učenje 

Platforma Sloga 

Večina ljudi, ki ustvarja pozitivne spremembe v skupnosti skozi učenje 
oziroma izobraževanje, ne da prednosti zbiranju “dokazov” o teh 
spremembah. Vendar so ti dokazi, poročila, dokazila (ali kakor koli jih 
želite poimenovati) zelo pomembna – motivirajo tiste, ki delajo, 
ustvarjajo spoštovanje do dela, kar vodi v več zaupanja in močnejše 
odnose – ustvarjajo temelje za bolj pozitivne spremembe. 

Prav tako odkrivajo načine za boljšo razporeditev omejenih virov in 
nenamerno odkrivajo pozitivne in negativne posledice dela. 

Webinarju, ki bo potekal 7. maja, med 15.00 in 16.15, se bo pridružila 
Hannah Wheatley, strokovnjakinja za podatke, ki bo predstavila pre-
proste korake zbiranja informacij. Pridružila se bo tudi Laura Leeson, 
programska vodja pri Projet Jeune Leader, ki bo spregovorila o po-
membnosti zbiranja informacij oziroma dokazov. 

Webinar je brezplačen, registracije potekajo prek spletnega obrazca. 
Za več informacij obiščite spletno stran mreže Bridge 47. 

 

Odprt poziv za nagrade Združenih narodov 

“SDG Action Awards” 

Platforma Sloga 

Združeni narodi podeljujejo nagrado “SDG Action Awards”, s katero 
osvetljijo najbolj ustvarjalnje in transformativne iniciative, ki prispeva-
jo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. 
Več med novicami platforme tuditi.si.  

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  
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https://zoom.us/meeting/register/tZcucO6hqjsrQqo0fDCQLuZeGwzlLhLxxw
https://www.bridge47.org/events/7-may-2020/webinar-collecting-evidence-change-you-are-making-through-gce
http://tuditi.si/odprt-poziv-za-nagrade-zdruzenih-narodov/
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 Vabimo ... 

Projekt “Social Hackademy #HackAD” 

Platforma Sloga 

#HackAD je projekt, ki želi spodbujati digitalne veščine in kompetence 
mladih iz prikrajšanih okolij z izvajanjem skupnostnih izobraževanj, ki 

temeljijo na metodologiji “Social Hackademy”. 

Cilj projekta je opolnomočiti mlade (16–29 let) iz prikrajša-
nih okolij, tako da jim pomagajo pridobiti in razviti digitalne 
veščine za iskanje digitalnih rešitev na socialne izzive in iz-
boljšati sposobnost trenerjev za spodbujanje digitalnih 
spretnosti mladih, ki jim grozi socialna in digitalna izključe-
nost. To bo doseženo z ustanovitvijo t. i. Social Hackademy 
Labs in ustanovitvijo prostora “Social Hackathon” v štirih 
evropskih državah: na Hrvaškem, v Franciji, Grčiji in Italiji. 
Več med novicami platforme Sloga.  

 

Pričetek kampanje #solidaction: pridružite se 
s svojimi pobudami 

Center Sever Jug 

Center Sever Jug je pričel s kampanjo, v okviru katere želijo spodbudi-
ti solidarnostne pobude državljanov za podporo javnega udejstvova-
nja proti globalnim neenakostim. 

Kot poudarjajo organizatorji kampanje, smo trenutno priča eksploziji 
različnih pobud v prid participativnega in na solidarnosti temelječega 
državljanstva. Pojav sosedske pomoči, zaščita ranljivih in starejših lju-
di, pozornost zdravstvenega osebja in vse lokalne akcije, ki nas pove-
zujejo, poudarjajo empatično naravo človeka. Več med novicami 
platforme Sloga.  
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 Vabimo ... 

Začenjamo s projektom PeerAct 

Društvo Humanitas, Andreja Šmrgut Okrajšek 

Na društvu Humanitas smo v začetku leta 2020 pričeli z novim projek-
tom PeerAct, v okviru katerega se bomo z mladimi podali na pot raz-
bijanja stereotipov in odpravljanja diskriminacije ter jih opremili z 
veščinami, da bodo svoje znanje kot trenerji veščin za odprto, strpno 
in sprejemajočo družbo delili naprej tudi z drugimi mladimi. 

Številni mladi v različnih državah so danes priča ali žrtev nestrpnosti 
ali diskriminacije, pa najsi bo to zaradi verske pripadnosti, spola, et-
nične pripadnosti, spolne usmerjenosti ali preprosto zato, ker 'ne 
ustrezajo' normam, ki jih narekuje družba. S projektom PeerAct zato 
želimo mlade, ki se bodo z nami udeležili treh zaporednih treningov, 
seznaniti s situacijo in jih nato v nadaljevanju opremiti s trenerskimi 
veščinami, da bodo svoja spoznanja in znanja lahko predajali naprej 
drugim mladim in tako pripomogli k ustvarjanju prijaznejše in strpnej-
še družbe, kjer bo vsak posameznik našel prostor zase, z vsemi svojimi 
unikatnimi posebnostmi, ki našo družbo bogatijo.  

V obdobju naslednjih dveh let nas torej čakajo trije mednarodni tre-

ninge za mlade od 16 – 23 let, ki si tudi v prihodnje želijo delovati kot 

trenerji globalnega učenja, tako v okviru društva Humanitas kot tudi 

širše v evropskem prostoru. Vabimo vas, da sledite našim obvestilom 

na spletni in FB strani društva Humanitas, kjer bomo objavili aktualni 

razpis za udeležence takoj, ko se trenutna situacija pandemije COVID-

19 umiri in bodo mednarodne mobilnosti zopet omogočene.  
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Poročamo … 

Mladi soustvarjajo trajnostni razvoj 

Portal Mlad.si 

Portal Mlad.si poroča, da sta Mladinski svet Slovenije in Služba Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v četrtek, 16.4.2020, 
organizirala virtualni posvet o trajnostnem razvoju z mladimi – Agen-
da 2030. 

Posveta se je udeležilo približno 30 mladih, ki so si želeli razpravljanja 
o ključnih izzivih, priložnostih in primerih dobrih praks trajnostnega 
razvoja v Slovenij ter z idejami za izboljšanje posameznih ciljev prispe-
vati h ključnim korakom za naprej. Priporočila mladih bodo vključena 
v nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvo-
ja (VNR), prav tako pa bodo posredovana pristojnim resornim ministr-
stvom. Posvet sta vodili predsednica Mladinskega sveta Sloveni-
je, Anja Fortuna ter nacionalna koordinatorka za Agendo 2030, Kaja 
Primorac. Več med novicami platforme tuditi.si.  

Nadaljnji razvoj računalniške igre globalnega 

učenja 

Platforma Sloga 

Januarja je slovaška organizacija Ambrela, partner v projektu Bridge 
47, pričela z razvijanjem računalniške igre globalnega učenja. 

Igra še nima uradnega imena. Učenci, ki delajo na njej, pa radi upo-
rabljajo delovni naslov “EcoGame”. Igro razvijajo kot prototip 2D si-
mulacije gradnje in upravljanja od zgoraj navzdol (CMS) z več načini 
igre za mobilne naprave (zaenkrat na Androidu, v prihodnost iOS). 
Več med novicami platforme tuditi.si.  
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Poročamo … 

 

 

Humanitas v Afriki 
Društvo Humanitas, Barbara Vodopivec 

 

Epidemija COVID-19 ni prizanesla nobenemu dela sveta. Tudi na lokaci-
jah, kjer Humanitas vodi program podpore otrokom in lokalnim skupno-
stim, naraščajo primeri okuženih. V Burkina Fasu so sredi aprila zabeležili 
preko 500 okuženih in 30 smrti in zaradi naraščanja okužb so šole in uni-
verze že od 16. marca dalje zaprte, država je uvedla tudi policijsko uro, od 
26. marca dalje so zaprte tudi tržnice. V Gani je preko 600 okuženih in 8 
smrti in tudi tu je država sprejela številne ukrepe. Že od 16. marca dalje 
so zaprte vse šole, prepovedana so tudi vsa zborovanja, molitve in športni 
dogodki, še vedno pa delujejo tržnice, restavracije, hoteli in medmestni 
prevozi. V Keniji je zaenkrat primerov manj – preko 200 okuženih in 9 
smrti  – a kljub temu so zaprte šole, država spodbuja k delu od doma in 
samo-izolaciji. Kljub vsem ukrepom in pozivom pa ostaja veliko vprašanje, 
kako se bodo lahko v omenjenih državah soočali z epidemijo in kakšne 
bodo njene posledice. Marsikje je samo-izolacija nemogoča, še posebej v 
gosto naseljenih neformalnih mestnih naseljih, kjer si večje število ljudi 
deli skupne prostore (stranišča, kuhinjo) in kjer so že pred virusom mnogi 
živeli v slabih higienskih razmerah, pogosto brez dostopa do tekoče vode. 
Za velik del prebivalstva je delo od doma nemogoče, še posebej to velja 
za tiste, ki so odvisni od prodaje na tržnicah in ulicah. Veliko vprašanje 
ostaja, kako bo širjenje epidemije prenesel že tako oslabljen zdravstveni 
sistem, v Burkina Fasu pa omejevanje epidemije otežujejo tudi nestabilne 
in nevarne razmere na severu in vzhodu države, kjer je bilo razseljenih že 
na tisoče ljudi. Humanitas s podporo na lokacijah, kljub ponekod omeje-
nim aktivnostim, nadaljuje. Zaradi širjenja epidemije, ki dodatno poglablja 
že tako velike ekonomske in družbene razlike, menimo, da je ta podpora 
še toliko bolj pomembna, saj bo za veliko ljudi stroške šolanja otrok ne-
mogoče vzdrževati.  
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Poročamo … 

Seveda pa je zaradi izrednih razmer žal tudi v Sloveniji mnogo ljudi ostalo 
brez zaslužka, zaradi česar se je zmanjšalo tudi število podpornikov in 
podpornic v našem programu. Vsem se zahvaljujemo, da so nas toliko 
časa podpirali, saj so podporniki in podpornice ključni del tega programa. 
Če je kdo, ki v teh kriznih časih vseeno želi izvedeti več o programu pod-
porništva ali o tem, kako lahko nudi podporo otrokom in lokalnim skup-
nostim v Burkina Fasu, Gani ali Keniji, vljudno vabimo k branju:  http://
podpornistvo.humanitas.si/sl/postani-podpornikpodpornica/  

 

ADRA in CTR  v času odziva na posledice 
#COVID19 #CTR4, #CTR3  
ADRA 

Strateško ima ADRA po celem svetu zelo dobro razvite programe odzi-
vanja na naravne nesreče. V času odziva na posledice širjenja koronavi-
rusa v Sloveniji smo se pri društvu vključili na različne načine. Dva po-
membna načina odziva v prvi fazi sta zagotavljanje računalniške opreme 
za učenje na daljavo, ki spada pod CTR 4 ter podpora zdravstvenim de-
lavcem in domovom za ostarele z različnimi oblikami C vitamina v pro-
jektu Košarica zdravja v okviru CTR 3. 

V času posledic izbruha koronavirusa COVID-19 Slovenci na svojih TV 
ekranih, brošurah, radiu in po SMS obvestilih dobivamo sporočila 
#OstaniDoma, #RazkužujRoke in #RavnajOdgovorno! 

Medtem ko je zaradi razglasitve epidemije in ustavitve javnega življenja 
doma ostalo 260.000 otrok in mladostnikov (poleg mnogih staršev) in ko 
na Zavodu za zaposlovanje beležijo kar 56 % povišanje prijav za brezpo-
selnost glede na isto obdobje lansko leto, smo v humanitarnem društvu 
ADRA tako kot po celi mreži ADRA po svetu že od samega začetka ukre-
pov aktivni pri odzivu na pomoč. 

V prvih tednih in prvi fazi smo svojo pomoč ponudili tako civilni zaščiti kot 
različnim občinam ter tudi neposredno po krajevnih skupnostih. Civilna 
zaščita in Vlada republike Slovenije sta svoj odziv na terenu s prostovoljci 
dobro organizirali. ADRA je v primeru potreb za prinašanje hrane, zdravil 
in drugih opravil za občane sprva aktivirala in usposobila  
nekaj prostovoljcev. 
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Poročamo … 

 

Pokazalo pa se je, da imajo občine prek lokalnih mrež prostovoljsko delo 
že dobro organizirano. Pomanjkljivost se je pokazala zgolj pri usposoblje-
nosti predsednikov krajevnih skupnosti za koordiniranje prostovoljske-
ga dela ter specifičnih zdravstvenih usmeritev v primeru kapljičnega 
prenosa patogenega virusa COVID-19. Zato smo ponekod tudi v okviru 
CTR 3 ponudili pomoč v obliki: 

a.) Oblikovanja in tiskanja letakov za lokalne skupnosti s podatki kontakt-
ne osebe, na katero se lahko prebivalci obrnejo v primeru potrebe po po-
moči.  Dodani so bili tudi kontakti v primeru psihološke stiske ter kratki 
odgovori na vprašanja ‘Zakaj #OstaniDoma?’, ‘Zakaj #UmivajRoke?’ ter 
‘Zakaj #PoiščiPomoč?‘ 

b.) Usposabljanja predsednikov krajevnih skupnosti o pravilni uporabi za-
ščitnih sredstev ter koordinaciji dela prostovoljcev. 

c.) Razdelili smo tudi gradivo uradnih virov glede COVID-19 ter pisna na-
vodila ADRA za delo prostovoljcev in smernice, kako ravnati na terenu v 
času možnosti okužbe. 

Ugotovili smo, da v tem času nismo aktivni samo mi – še posebej obre-
menjeni so zdravstveni delavci. Celodnevne izmene in dodatna testira-
nja potencialno okuženih so za mnoge postala vsakdanjik. Zdravje mnogih 
je v tem času odvisno od zdravstvenega osebja po klinikah, domovih za 
ostarele in na intenzivnih oddelkih. Osebje na teh področjih pa je veliko-
krat zaradi posledic pandemije preobremenjeno. Obenem je situacija pri-
peljala do samoizolacije vseh domov za ostarele. To pomeni, da so sta-
rostnikom onemogočeni stiki s svojci. V ta namen in naprej v okviru CTR 3 
smo se v drugi fazi lotili projekta z naslovom Košarica zdravja. 

‘Košarica zdravja’ je paket, napolnjen z naravnimi domačimi sokovi z vi-
soko vsebnostjo C vitamina, domačim sadjem, agrumi ter C vitaminom v 
različnih oblikah kot dodatek in revijo Čili&Zdravi. 
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Poročamo … 

 

Med prvimi prejemniki so bili tudi mnogi zdravstveni delavci na kliniki za 
respiratorne bolezni Golnik ter v različnih domovih za ostarele, med 
drugim tudi v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. 

Pri nakupih izdelkov smo poskušali vključiti lokalne pridelovalce in distri-
buterje, kar je prispevalo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in podprlo lo-
kalno domačo pridelavo. 

Pri odzivu na potrebe učencev pa tudi staršev, ki se spopadajo z izzivi uče-
nja na daljavo in izobraževanja od doma, smo pod sloganom 'Podari 
svoj stari laptop. Nekdo ga zdaj res potrebuje' sprožili zbiranje računalni-
kov.  

Čeprav naj bi se pomoč v tej smeri delno zagotovila, smo po analizi po-
treb v sodelovanju z različnimi šolami ugotovili, da se na terenu še vedno 
beleži velika potreba po računalnikih za uspešno opravljanje šolskih ob-
veznosti na daljavo. 

Zato prosimo, če se nam oglasite na info@adra.si ali 040 852 007, če ima-
te delujoč ali delno delujoč računalnik, ki bi ga bili pripravljeni podariti za 
otroke v Sloveniji, ki ga zdaj res potrebujejo.  

Hvala, ker nam pomagate pomagati! 

#SočutjePravičnostLjubezen #PomagamPomagati 
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Inovativni projekti: Prigode Amande in slona 

Platforma Sloga 

Estonska organizacija Mondo že dolgo izobražuje izobraževalce in 
učence ter študente iz osnovnih ter srednjih šol. Do zdaj se globalne-
mu učenju, ki se osredotoča na predšolske otroke, niso posvečali v 
veliki meri. S projektom, ki ga sofinancira Bridge 47, so se tokrat odlo-
čili za to pot. 

Zamislili so si tematsko animacijo na temo globalnega učenja za otro-
ke od 5. do 7. leta, ki bo del učnega gradiva. Animacija bo z umetni-
škimi podobami zajela otroško domišljijo in jim pomagala razumeti 
zapletene ideje, kot so človekove pravice, enakost spolov, kulturna 
raznolikost, podnebne spremembe in/ali pomen varstva okolja. Več 
med novicami platforme tuditi.si.  

 

Tedni vseživljenjskega učenja prestavljeni na 
jesen  

Andragoški center Slovenije 

 Iz Andragoškega centra Slovenije obveščajo, da so Tedni vseživljenj-
skega učenja – TVU 2020 letos zaradi izrednih razmer, povezanih s 
preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni COVID-19, prestavljeni na 
jesen, predvidoma med 4. september in 9. oktober. 

Prišlo je tudi do drugih sprememb in sicer so naročila za promocijska 
gradiva podaljšana do 30. 6. Drugo srečanje mreže TVU, načrtovano 
7. aprila, je odpovedano. Za vse informacije sledite obja-
vam Andragoškega centra Slovenije. 
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 Poročamo … 

Nacionalno poročilo indeksa brezdržavljan-
skosti 

Mirovni inštitut 

Mirovni inštitut je objavil posodobljen profil Slovenije kot del indeksa 
brezdržavljanskosti – Statelessness Index. Statelessness Index profil 
Slovenije prinaša analizo za več kot 25 različnih kategorij. Zakonodaja, 
politike in praksa v vsaki od teh kategorij se ocenjujejo glede na med-
narodne norme in dobre prakse ter so označeni z jasnim in lahko ra-
zumljivim ocenjevalnim ključem. 

Nove informacije ne kažejo posebnega napredka pri naslavljanju po-
manjkljivosti v zakonodaji, politikah in praksah na področju brezdr-
žavljanskosti. Slovenija na srečanju UNHCR oktobra 2019 v Ženevi tu-
di ni predstavila nikakršnih konkretnih zavez glede naslavljanja pro-
blemov brezdržavljanskosti. Več med novicami platforme Sloga.  

 

Amnesty International je objavil poročilo 
Evropa na razpotjih 

Amnesty International Slovenije 

Amnesty International je objavil poročilo z naslovom Evropa na raz-
potjih, v katerem države v Evropi pozivajo, naj zagotovijo, da bo nji-
hov odziv na COVID-19 v skladu z njihovimi mednarodnimi in regio-
nalnimi obvezami človekovih pravic. 

Poročilo vsebuje jasna vodila glede tega, kaj bi vlade morale in česa 
ne bi smele delati v odzivanju na pandemijo. Med drugim morajo za-
gotavljati pravico ljudi do zdravja, jamčiti pravice do nastanitve, vode 
in sanitarij ter zagotoviti zaščito najbolj ranljivih v družbi.  

Več informacij na  spletni strani Amnesty International Slovenije, 
publikacija pa je na voljo tudi v naši spletni knjižnici. 
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Spoznajte dobre prakse blaženja podnebnih 

sprememb 

Umanotera 

Ali ste vedeli, da v Sloveniji oblikujejo stole iz industrijskih ostankov 
in recikliranih plastenk? Ali pa da na Jesenicah od februarja 2019 
obratuje prva skupnostna sončna elektrarna za samooskrbo večsta-
novanjske stavbe v Sloveniji? 

V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki so se razvile v 
zadnjih letih in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb ter 
za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k razvo-
ju novih poslovnih modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bi-
vanja. 

Zato smo v Umanoteri skupaj s Focusom v okviru projek-
ta CARE4CLIMATE identificirali dobre prakse podjetij, občin, javnih 
institucij, nevladnih in drugih organizacij na naslednjih prednostnih 
področjih: (1) trajnostna mobilnost, (2) energetska učinkovitost v 
stavbah in industriji, (3) obnovljivi viri energije, (4) trajnostne verige 
oskrbe s hrano, (5) raba tal in gozdno-lesna veriga, (6) trajnostna pro-
izvodnja in potrošnja, (7) trajnostne lokalne skupnosti. 

Z namenom promocije in prenosa v druga slovenska okolja smo izbra-
li deset najboljših praks, ki navdihujejo ter kažejo, da so odločne spre-
membe na poti v podnebno nevtralno družbo možne in praktično iz-
vedljive, ter prinašajo tudi vrsto sinergijskih koristi. Več o izbranih do-
brih praksah si preberite tukaj. 
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Novičke … 

V letu 2019 je za mednarodno zaščitov EU 
zaprosilo 612.700 ljudi 

Platforma Sloga 

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je leta 2019 za 
mednarodno zaščito v EU zaprosilo 612.700 ljudi, 12 % več kot leto 
prej, a vseeno pol manj kot v rekordnem letu 2015. Največ prosilcev 
za azil je bilo še vedno iz Sirije, Afganistana in Iraka, vse več pa jih 
prihaja tudi iz Venezuele (28 %). Največ novih prosilcev za azil so 
zabeležili v Nemčiji (23 %) sledijo Francija (20 %), Španija (19 %), Gr-
čija (12 %) in Italija (9 %). 

Več med novicami platforme Sloga.  

 

UNICEF: tehnična priporočila državam za 
krepitev zaščite otrok med pandemijo 

UNICEF 

UNICEF opozarja na ogroženost in dobrobit otrok po svetu kot po-
sledico ukrepov za zajezitev pandemije. Opozarjajo, da verjetnost, 
da otroci in mladostniki postanejo žrtve diskriminacije, socialnega 
izključevanja, nasilja, izkoriščanja in ločitve od staršev oziroma skrb-
nikov vse bolj narašča.  

Unicef je, skupaj s svojimi partnerji, ki delujejo v okviru Zavezništva 
za zaščito otrok v humanitarnih akcijah, objavil niz smernic za pod-
poro organom in organizacijam, ki sodelujejo v boju proti koronavi-
rusu.  

Več med novicami platforme Sloga.  
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https://www.unicef.org/media/65991/file/Technical%20note:%20Protection%20of%20children%20during%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19)%20pandemic.pdf
http://www.sloga-platform.org/unicef-tehnicna-priporocila-drzavam-za-krepitev-zascite-otrok-med-pandemijjo/
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Novičke … 

Mednarodna organizacija dela opozarja, da 
se število nezaposlenih in neizobraženih 
mladih povečuje 

Platforma Sloga 

Portal Slovenija 2030 poroča, da je Mednarodna organizacija dela 
(International Labor Organization) izdala poročilo, v katerem opo-
zarjajo, da se številne države soočajo z velikimi izzivi pri napredku in 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na področju dela in izobra-
ževanja. 

Po podatkih MOD se je število mladih, ki niso niti delovno aktivni 
niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje povečalo (NEET) s 
259 milijonov v 2016 na 267 milijonov v 2019. Napovedujejo, da se 
bo število NEET še naprej povečevalo do 273 milijonov v letu 2021. 
Organizacija poudarja, da je potrebno povečati prizadevanja za 
ustvarjanje dostojnih delovnih mest za naslednjo generacijo. Več 
med novicami platforme Sloga.  

 

UNESCO ustanovil Globalno koalicijo za izo-
braževanje 

Platforma Sloga 

UNESCO je v sodelovanju z različnimi  mednarodnimi in regionalni-
mi organizacijami, organizacijami civilne družbe  in partnerji iz vrst 
zasebnega sektorja ustanovil Covid-19 Globalno koalicijo za izobra-
ževanje, s katero želi podpreti države pri izvajanju izobraževanja na 
daljavo, deliti dobre prakse in pomagati pri doseganju otrok in mla-
dih iz ranljivih skupin. Več med novicami platforme Sloga.  
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http://www.sloga-platform.org/mednarodna-organizacija-dela-opozarja-da-se-stevilo-nezaposlenih-in-neizobrazenih-mladih-povecuje/
http://www.sloga-platform.org/unesco-ustanovil-globalno-koalicijo-za-izobrazevanje/
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 Novičke … 

UNICEF je lansiral globalni načrt za zaščito 
najranljivešjih otrok pred škodo zaradi koro-
navirusa 

UNICEF 

UNICEF je v začetku aprila lansiral globalni načrt za zaščito najranlji-
vejših otrok pred škodo zaradi koronavirusa, v katerem poudarja, da 
je potrebno okrepiti zdravstvene sisteme in druge socialne storitve 
za pomoč otrokom v vseh državah po svetu. 

Načrt pokriva šest področij za zaščito najranljivejših otrok pred ško-
do zaradi koronavirusa, ki so: 1) zaščititi zdravje otrok; 2) ranljivim 
otrokom zagotoviti vodo, sanitarije in higienske ukrepe; 3) spodbu-
jati šolanje otrok; 4) podpora družinam; 5) zaščita otrok pred nasi-
ljem, izkoriščanjem in zlorabo; 6.) zaščita otrok na begu. Več med 
novicami platforme Sloga. 

 

Nepismenost ostaja večja med ženskami 

Platforma Sloga 

Čeprav vedno več deklet obiskuje osnovno šolo, se 15 milijonov de-

klet osnovnošolske starosti verjetno nikoli ne bo naučilo brati ali 

pisati v primerjavi s približno 10 milijoni fantov. Statistike kažejo, da 

ima ključno vlogo pri izključevanju izobraževanje. Stopnja nepisme-

nosti je najvišja med ženskami v najrevnejših gospodinjstvih. Več 

med novicami platforme Sloga.  
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http://www.sloga-platform.org/unicef-je-lansiral-globalni-nacrt-za-zascito-najranljivesjih-otrok-pred-skodo-zaradi-koronavirusa/
http://www.sloga-platform.org/nepismenost-ostaja-vecja-med-zenskami/
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 Novičke … 

Svetovni dan zemlje 2020 

Platforma Sloga 

22. aprila 2020 obeležujemo 50. obletnico Svetovnega dneva zem-
lje. Osrednja tema letošnjega dne so ogromni izzivi in priložnostis, s 
katerimi se srečujemo na področju podnebnih sprememb. Podneb-
ne spremembe predstavljajo največji izziv za prihodnost človeštva in 
sistemov, zaradi katerih je življenje na Zemlji mogoče. 

Konec leta 2020 naj bi države v skladu s Pariškim sporazumom po-
večale svoj prispevek. Zdaj je čas, da državljani zahtevajo od svojih 
vlad, da se reševanju podnebne krize posvetijo bolj ambiciozno. 
Brez odločnega delovanja, je prihodnost generacij ogrožena. 

Več med novicami platforme Sloga.  

 

Razmere v Evropi in srednji Aziji na po-
dročju človekovih pravic v letu 2019 

Amnesty International Slovenije 

Amnesty International je objavila pregled razmer na področju 
človekovih pravic v Evropi in Srednji Aziji za leto 2019, ki kaže, 
da vlade v tej regiji kršijo pravice ljudi z zatiranjem protestov 
ter prizadevanjem za erozijo neodvisnosti sodstva, da bi se s 
tem izognile odgovornosti. V Evropi in Srednji Aziji vlade kršijo 
pravice ljudi z zatiranjem protestov ter prizadevanjem za ero-
zijo neodvisnosti sodstva, da bi se s tem izognile odgovornosti, 
je dejala Amnesty International ob objavi letnega (za 2019) 
pregleda razmer na področju človekovih pravic v tej regiji.  

Več med novicami platforme Sloga.  
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http://www.sloga-platform.org/svetovni-dan-zemlje-2020/
http://www.sloga-platform.org/razmere-v-evropi-in-srednji-aziji-na-podrocju-clovekovih-pravic-v-letu-2019/
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Novičke … 

 

Razvojno pomoč je potrebno še okrepiti 

Platforma Sloga 

V atmosferi pandemije je prejšnji teden OECD objavil preliminarne 
podatke o uradni razvojni pomoči v letu 2019. 30 držav donatoric je 
v letu 2019 doniralo 152,8 milijard USD. To je 0,30 % seštevka njiho-
vih bruto nacionalnih dohodkov (BND), kar je nominalno za 0,7 mili-
jarde USD manj v primerjavi z letom 2018. Slovenija je v letu 2019 
zvišala svoj prispevek z 71 milijonov EUR na 77 milijonov EUR, pred-
vsem zaradi vplačil mednarodnim organizacijam in oprostitev šol-
nin. Najbogatejše države smo še zmeraj daleč od izpolnitve zaveze, 
da bomo za pomoč namenile 0,70 % BND. Več med novicami 
platforme Sloga.  

 

 

Najsrečnejši narod na svetu ostajajo Finci 

Platforma Sloga 

Poročilo najsrečnejših držav, ki ga izdaja Sustainable Development 
Solutions Network, uvršča drugič zapored na prvo mesto Finsko. 
Slovenija se je uvrstila na 33. mesto. 

Poročilo je prvič izšlo leta 2012, prvo mesto pa so zasedle do zdaj 
štiri države: Danska v letih 2012, 2013 in 2016, Švica leta 2015, Nor-
veška leta 2017 in Finska v letih 2018, 2019 in 2020. V letošnjem 
letu so preostale države v deseterici Danska, Švica, Islandija, Norve-
ška, Nizozemska, Švedska, Nova Zelandija, Avstrija in Luksemburg. 

Več med novicami platforme Sloga.  
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http://www.sloga-platform.org/razvojno-pomoc-je-potrebno-se-okrepiti/
http://www.sloga-platform.org/razvojno-pomoc-je-potrebno-se-okrepiti/
http://www.sloga-platform.org/najsrecnejsi-narod-na-svetu-ostajajo-finci/
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 Predlagamo … 

Njene zgodbe 

Društvo Humanitas, Andreja Šmrgut Okrajšek 

V času samoizolacije in socialne distance, ko so nas izredne razmere 
prikovale na preživljanje časa v varnem zavetju lastnega doma, ste 
gotovo prebrali tudi že vse knjige iz t.i. »čakalne liste« na vaši knjižni 
polici. In ker so knjižnice zaprte, vam tokrat v branje ponujamo knji-
go Njene zgodbe, ki je nastala v okviru istoimenskega projekta in je 
dostopna na povezavi: https://drive.google.com/file/
d/1LgHrCdNRHGhRwr71nZBJN6a92MfQYyin/view 

 

Njene zgodbe nas popelje skozi osebne zgodbe sedmih navdihujo-
čih žensk. Ženske, ki so iz različnih razlogov bile primorane zapustiti 
svoje domove in si ustvariti novo življenje, tukaj, med nami.  

Na prvi pogled bi lahko rekli, da je rdeča nit zgodb v knjigi migrant-
ska in/ali begunska izkušnja. In ravno tako bi jih 'popredalčkala' tudi 
družba. Zato smo jim v sklopu projekta "Njene zgodbe" želeli omo-
gočiti prostor, kjer bodo o sebi lahko povedale še vse tisto, kar je v 
družbi pogosto preslišano. In če resnično prisluhnemo zgodbam, 
vidimo, da imajo vse ženske v zgodbi še veliko več skupnega. Med 
seboj in z nami. 

Knjiga je nastala v okviru projekta Njene zgodbe, ki nas je v prete-
klih 16-ih mesecih popeljal na neprecenljivo izkušnjo, ki nam je pri-
nesla nova poznanstva, nove izkušnje in nas okrepila v prepričanju, 
da smo si ljudje še kako podobni, če si le dopustimo, da se spozna-
mo. Tako kot vse dobre stvari se tudi projekt Njene zgodbe počasi 
bliža koncu, a med nami ostaja še veliko neslišanih 'njenih zgodb', 
zato se veselimo novih poglavij, ki jih bomo skupaj spisali.  
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Predlagamo … 

 

UN SDG Learn: učno gradivo o temah traj-

nostnega razvoja 

Platforma Sloga 

UN SDG: Learn je pobuda Združenih narodov, katere cilj je posame-
znikom in organizacijam ponuditi ustrezno učno gradivo o temah 
trajnostnega razvoja. S skupnimi prizadevanji Združenih narodov, 
organizacij in partnerjev, univerz, civilne družbe, akademikov ter 
zasebnega sektorja, SDG UN: Learn ponuja bogastvo učnega gradiva 
in storitev, ki so trenutno na voljo. 

UN SDG: Learn sestavljajo tri glavne komponente: Platforma, Part-
nerstvo in Program.  

Več med novicami platforme tuditi.si.  

 

Inovativni projekt: na Slovaškem ustvarjajo 

družabno igro PATH 

Platforma Sloga 

Bratislava Policy Institute ima svoje začetke v akademiji, zato jim je 
izobraževanje blizu. Ko so zdajšnji sodelavci inštituta zapustili peda-
gogiko, se njej niso želeli v celoti odpovedati, zato so se pričeli osre-
dotočati na modernizacijo, drugačne oblike poučevanja in inovativ-
ne metode poučevanja. Po posvetu z izobraževalci in ko so prepoz-
nali njihove potrebe in potrebe učencev, so se domislili družabne 
igre kot pripomočka za učenje. 

Več med novicami platforme tuditi.si.  
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https://www.unsdglearn.org/
http://tuditi.si/un-sdg-learn-ucno-gradivo-o-temah-trajnostnega-razvoja/
http://tuditi.si/inovativni-projekt-na-slovaskem-ustvarjajo-druzabno-igro-path/
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Predlagamo … 

Pasti dela od doma 

Platforma Sloga 

Delo od doma najbrž marsikomu deluje na videz idealno? Morda 
nekateri v neki meri to že prakticirate? Situacija, v kateri smo se 
znašli, je kljub temu drugačna…prisiljeni smo namreč delati od do-
ma vse v tednu. Za marsikoga je to ogromna sprememba in se mor-
da s tem spopada, zato z vami delimo nekaj nasvetov, da boste pri 
svojem delu učinkoviti. Več med novicami platforme Sloga. 

 

Družbena stigma, povezana s pandemijo 
COVID-19 

Rdeči križ Slovenije 

V Rdečem križu Slovenije so prevedli Vodnik za preprečevanje in 
naslavljanje družbene stigme, ki so ga pripravili Svetovna zdravstve-
na organizacija (WHO), Mednarodna federacija Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca (IFRC) in UNICEF.  

Trenutni izbruh covida-19 je sprožil družbeno stigmatiziranje in dis-
kriminatorno vedenje proti ljudem iz določenega etničnega okolja in 
vseh, za katere se zdi, da so bili v stiku z virusom.  

Več med novicami platforme Sloga.  
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Predlagamo … 

Aktivnosti Slovenske karitas na področju mi-

gracij in razvoja 

Slovenska Karitas 

Slovenska karitas je v okviru projekta MIND – »Migracije. Poveza-
nost. Razvoj.« pripravila različne aktivnosti in didaktična gradiva, 
namenjena srednjim šolam po Sloveniji. 
Dijakinje in dijaki se bodo spoznale/-i s tematiko migracij v povezavi 
z globalnim trajnostnim razvojem. Razmišljale/-i bodo o tem, kaj jim 
pomeni dom, kaj so migracije, kakšni so vzroki in njihove posledice 
ter o sprejemanju ljudi, ki prihajajo iz različnih držav in kulturnih 
okolij. Seznanile/-i se bodo tudi s cilji trajnostnega razvoja in jih po-
vezale/-i z migracijami. Več med novicami platforme tudi.si. 

 

Nasveti za premagovanje stiske zaradi koro-

navirusa 

Platforma Sloga 

Z vami delimo nekaj praktičnih napotkov, ki so nam vsem lahko v 
pomoč pri premagovanju stiske zaradi koronavirusa. Negotovost, 
strah, izolacija in spremenjena dnevna rutina vsekakor vplivajo na 
naše psihično počutje, zato je pomembno, da smo na pozorni na 
svoje občutke in občutke bližnjih.  

Več med novicami platforme Sloga.  
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Vrednotenje kompetenc, pridobljenih s pro-
stovoljstvom: katera orodja so na voljo v EU 

Platforma Sloga 

Platforma za vseživljenjsko učenje (LLLP) in njeni partnerji zbirajo 
orodja, ki jih prostovoljske organizacije za potrjevanje kompe-
tenc.  Orodja so zbrana na portalu ImproVal, kjer lahko najdete sez-
nam orodij, ki so jih zbrali partnerji ImproVal, seznam je razvrščen 
glede na jezike (22 jezikov Evropske Unije). Na voljo je 45 orodij, del 
njih na splošno ocenjuje neformalno in priložnostno učenje, drugi 
pa so namenjeni samo prostovoljcem.  

Več med novicami platforme Sloga.  

 

Nove publikacije zavoda Povod in platforme 
SLOGA 

Platforma Sloga in zavod Povod 

V sklopu projekta Obrazi migracij (Faces of Migration, SDGs and Mi-
gration – Multiplies and Journalists Addressing Decision Makers and 
Citizens) sta zavod Povod in platforma SLOGA izdala tri dokumente s 
področja migracij. V sklopu projekta ozaveščajo o ciljih trajnostnega 
razvoja, migracijah in njihovih povezavah.  

Več med novicami platforme Sloga.  
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Boj proti spletnemu sovražnemu govoru in 
lažnim novicam v času svetovne krize 

Platforma Sloga 

Internet je močno komunikacijsko orodje, ki uporabnikom omogo-

ča, da izrazijo svoje mnenje, prejemajo informacije v nekaj sekun-

dah in sodelujejo z drugimi. Je pa tudi prostor zlorab in manipulacij. 

Izzivi, kot so lažne novice, dezinformacije in sovražni govor na sple-

tu, so v teh dneh vse pogostejši. Ti izzivi še zdaleč niso nedavni do-

godki; izbruh koronavirusa je to ‘infodemijo’ le pospešil, medtem ko 

je širitev sovražnega govora na spletu – zlasti do Azijcev – prispevala 

k pojavu “koronacionalizma”. Več med novicami platforme Sloga. 

Posnetek webinarja “Bo Covid-19 za vedno 
spremenil digitalni svet in medijsko pokraji-
no?” 

Platforma Sloga 

Na voljo je posnetek webinarja z naslovom “Will COVID-19 forever 
change the digital space and media landscape”, ki je potekal v to-
rek, 7, aprila. 

V okviru webinarja so raziskovali trende, povezane s COVID-19, kot 
so porast komunikacijskih in pretočnih aplikacij, digitalizacija umet-
nosti, kulture in zabavne industrije, spreminjanje potrošniških na-
vad itd., ter trende v novinarstvu, vključno z novimi oblikami prever-
janja dejstev in interaktivnega novinarstva; preverjanje in ponovno 
pakiranje vsebine, ki jo ustvari uporabnik; pretočna predvajanja in 
produkcija domačega studia. Več med novicami platforme Sloga.  

 

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 
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http://www.sloga-platform.org/boj-proti-spletnemu-sovraznemu-govoru-in-laznim-novicam-v-casu-svetovne-krize/
http://www.sloga-platform.org/posnetek-webinarja-bo-covid-19-za-vedno-spremenil-digitalni-svet-in-medijsko-pokrajino/
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 Predlagamo … 

 

 

 

Vloga civilne družbe v pandemiji COVID-19 

Platforma Sloga 

Vabimo vas k branju zapisa o vlogi civilne družbe v pandemiji COVID
-19 z vidika Vitalice Meja, izvršnega direktorja mreže Reality of Aid 
Africa. 

V njem izpostavi, kako pomembno je, da civilna družba zahteva in s 
svojimi dejavnostmi zagotovi spoštovanje transparentnosti ter pre-
vzemanja odgovornosti oblasti v času ustvarjanja “nove normalno-
sti”. Zmogljivosti soočenja z okužbo s koronavirusom se razlikujejo 
od države do države, od regije do regije, odvisno od stopnje zmoglji-
vosti zdravstvenega sistema in odgovornosti oblasti. 

Njegov prispevek je dostopen na  https://www.roaafrica.org/
index.php/media-center/blog/item/277-civil-society-role-in-covid-
19-pandemic 

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
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soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
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https://www.roaafrica.org/index.php/media-center/blog/item/277-civil-society-role-in-covid-19-pandemic
https://www.roaafrica.org/index.php/media-center/blog/item/277-civil-society-role-in-covid-19-pandemic
https://www.roaafrica.org/index.php/media-center/blog/item/277-civil-society-role-in-covid-19-pandemic
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Nadaljevanje razmišljanja s prve strani … 

Mesec dvojk… ali leto 1984 

Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

26. april 2020 pa je bil dan, ko bi presegli nosilno zmogljivost Zemlje, če bi 
vsi živeli tako, kot povprečen prebivalec Slovenije. Ta datum se vsako leto 
premakne nazaj, kar pomeni, da vse hitreje (iz)črpamo zmogljivost planeta. 

Dejstvo je, da moramo vsak izhod iz krize načrtovati v skladu s kriteriji traj-
nostnega razvoja, še več, v skladu z omejitvami našega planeta. Trajnostni 
razvoj brez sistema, ki omogoča sodelovanje posameznikov in skupin, ni 
mogoč. Tudi ni mogoč, v kolikor se daje prednost gospodarstvu pred oko-
ljem in ljudmi. 

V času, ko se izmenično jezim (na politične odločitve) in sem navdihnjena 
ob opazovanju učiteljev in učiteljic, sosedskih iniciativ, vznikle solidarnosti 
in hitrega prenosa dela iz pisarn domov. Poleg prilagoditve komuniciranju 
na daljavo, je bilo potrebno prilagoditi načine dela, vrednotenja in nekate-
rih vsebin. Tako sem naletela na vsebine v osmem razredu, ki govorijo o 
oblikah gospodarskih družb. Predstavljene so bile oblike, kot so s.p., d.o.o. 
in d.d., ni pa bilo omenjenih drugih oblik organizacije, kot so na primer za-
druge. Če želimo pripraviti mlade na delovanje v trajnostnem okolju, bi 
morali predstavljati tudi zadružniške in druge oblike delovanja v skupnosti 
(npr. neprofitne oblike združevanja, kot so zavodi in društva), kjer je parti-
cipacija in soudeležba posameznikov večja in so pogosto bliže konceptu 
trajnostnega razvoja. 

 

 

https://www.rtvslo.si/okolje/novice/slovenija-izcrpala-obnovljive-naravne-vire-za-letos/521946
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Na nek način se počutim privilegirana, da lahko živim družbeni eksperi-

ment. Po drugi strani pa čutim nemoč ob prepovedih in omejitvah - kako 

vplivati na pravičen razvoj družbe, brez združevanja in pretresanja idej iz-

ven malih mehurčkov, v katerih smo se znašli? 

Odprtih je mnogo možnosti - možnosti razmisleka in udejanjanja organiza-
cije družbe, ki bo pravična, ki ne bo temeljila na kapitalističnih vrednotah in 
pohlepu, ki ne bo jemala okolja in narave, kot nekaj, kar lahko izkoriščamo 
v neskončnost. Ljudje odkrivamo alternativne načine - od pridelkov z bliž-
njih kmetij, bližnjih kotičkov v naravi, pomoči sosedom in samoorganizacije 
prebivalstva (npr. stanovanjskih blokov) ter spletnega komuniciranja izven 
službenih parametrov. Do tega, da se ponovno učimo sobivanja, saj imamo 
manj možnosti neposredne potrošnje. Hitro se pokaže, česa vse ne potre-
bujemo, kaj pa je tisto, kar res menimo, da potrebujemo. Nevarnost pa 
preži ob potencialnem naraščajočem razslojevanju in dostopu do možnosti 
(kar se hitro vidi pri šolanju na daljavo).  

Z okoljskega vidika je ta kriza začasno dobrodošla - vprašanje pa je, kako 
naprej - po isti poti, a še močneje? Ali bomo raje izbrali zeleno prihodnost, 
ki je obenem tudi bolj zdrava tako z vidika družbe kot okolja. Če bo zelena 
tudi pravična, seveda. Ob tem nam nekaj idej lahko ponuja odrast, kjer je 
jasno, kakšna je razlika med sedanjim stanjem, recesijo in trajnostno odras-
tjo. Zato premislek in akcija - za bolj pravično in egalitarno družbo v okviru 
sposobnosti enega planeta. 

Ali kolektivno zmoremo? 

Pripravila: Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj  

 

 

Vam je bilo razmišljanje všeč? Delite ga!  

Razmišljanje odraža stališča avtorja_ice in ne predstavlja stališč Vlade Republike 
Slovenije in/ali platforme SLOGA. 

 

https://focus.si/kriza-s-koronavirusom-z-vidika-odrasti/
http://www.sloga-platform.org/razmisljanje-mesec-dvojk-ali-leto-1984/

