
   

 

Vabilo na usposabljanje:  

Na človekovih pravicah temelječ pristop k razvoju  

(Human Rights Based Approach (HRBA) to Development) 

 

Ker želimo rasti in napredovati kot družba ter kot posamezniki in pri tem 

zagotoviti dostojanstvo vsem ljudem, s katerimi prihajamo v stik 

 

9. – 10. januar 2017, Ljubljana 

 

Kot posamezniki in kot predstavniki organizacij verjamemo, da je spoštovanje človekovih pravic 

osnova za pravičnejšo družbo prihodnosti. Upoštevanje načel in pristopov, ki temeljijo na 

človekovih pravicah, je še posebej bistveno za nevladne organizacije, ki s svojim humanitarnim ter 

razvojnim delovanjem marsikdaj in marsikje orjejo ledino. Prav zato je dvodnevna delavnica 

posebej dobrodošla za vse, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z ljudmi, mednarodnim razvojem 

in humanitarno pomočjo. Predavateljici prihajata iz Danske, kjer nevladne organizacije že vrsto let 

uporabljajo tovrsten pristop, vendar so prvi zares pozitivni rezultati predvsem v državah globalnega 

juga bili vidni šele nedavno. Tako bo slovensko občinstvo s pomočjo dveh izkušenih strokovnjakinj 

imelo priložnost pridobiti osnove tovrstnega delovanja in prisluhniti praktičnim izzivom ter 

uspehom, ki jih prinaša uporaba principa spoštovanja človekovih pravic v praksi in na terenu.  

 

Prijave zbiramo do 6. januarja 2017. 

 
Usposabljanje je brezplačno. 
 

 
Kraj:  Informacijska hiša EU, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana 
Datum:  9. in 10. januar 2017 (ponedeljek in torek) 
Čas: 9:30 - 15:00 
Jezik: Angleščina 
 

Z morebitnimi vprašanji se prosimo obrnite na: 

info@adra.si, 040 852 007 

albin.keuc@sloga-platform.org, 041 749 468 

 

 

https://www.1ka.si/a/112201


Okvirni program usposabljanja 

 

Ponedeljek, 9. januar 2017 

Dopoldan Uvod in dobrodošlica / Introduction and welcome 
Uvod v človekove pravice / Introduction to human rights 

Popoldan Mednarodni sistem človekovih pravic / The international human rights system 
Posebni postopki, pritožbeni mehanizmi itd. / Special procedures, complaint 

mechanisms etc. 

 

Torek, 10. januar 2017 

Dopoldan Na človekovih pravicah temelječ pristop k razvoju / Human Rights Based 
Approach to Development 
Zgodovina pristopov k razvoju / History of development approaches 

Načela HRBA / HRBA principles  

Popoldan HRBA v praksi: implikacije za razvojno delo na terenu /  

HRBA in practice: implications for development work in the field 

 

 

Izvajalki: 

Bettina Ravn za ADRA Danska dela zadnjih 10 let. Opravljala je zelo različne naloge, 

med drugim je koordinirala programe v DR Kongo in Burundiju. 

 
Signe Lund Christensen za ADRA Danska dela štiri leta in je trenutno odgovorna za 

koordinacijo razvojnega programa v Ruandi. Je svetovalka za HRBA in zagovorništvo. V tej 
vlogi je Signe oblikovala gradivo za usposabljanje na temo HRBA in zagovorništva za vse 
razvojne partnerje ADRA Danska. Odgovorna je tudi za izvedbo usposabljanja v Sloveniji. 

 


