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Rekorden Teden globalnega učenja je za nami
Ljubljana, 25. november 2014 - Med 15. in 23. novembrom 2014 je v Sloveniji ţe osmo leto potekal
Teden globalnega učenja. Letošnja osrednja tema je bila prehranska varnost. V različnih krajih je in
bo na to tematiko potekalo več kot 60 različnih dogodkov, od predavanj,
projekcij filmov, kuharskih delavnic, potopisnih predavanj, razstav, do dni odprtih
vrat, kar je rekordno število dogodkov v tednih globalnega učenja do sedaj.
Letošnja osrednja tema se je osredotočala na različne globalne vidike dostopa do
hrane, pomena njene kvalitete in našega odnosa do nje. Organizacije in šole so se
navezovale na področja, kot so lokalna in globalna neenakost ter nepravičen
dostop do hrane, stereotipi, medkulturna percepcija odnosa do hrane, globalno
drţavljanstvo, globalna odgovornost do področij, ki trpijo hudo lakoto, spoštovanje človekovih pravic
in pravice do hrane.
Pri pripravi aktivnosti so bile šole in organizacije zelo izvirne, pri pripravi
aktivnosti smo jim z nasveti pomagali tudi na Slogi. Potekale so številne
zanimive delavnice, potopisna predavanja z izkušnjami nevladnikov na
terenu, okrogle mize s strokovnjaki, projekcije dokumentarnih filmov,
razstave, učenci se bodo preizkusili na literarnih, likovnih, kuharskih in
gledaliških delavnicah. Tematika prehranske varnosti je bila tako osvetljena iz različnih vidikov, s
tem bo še bolj poudarjena globalna soodvisnost - da je vsak izmed nas delček istega sveta. Aktivnosti
pa se dobro vključujejo tudi v prihajajoče evropsko leto za razvoj 2015.
Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever - Jug organizirajo
drţave članice Sveta Evrope ţe od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih drţavah potekajo
dogodki, namenjeni vprašanjem druţbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.
Teden globalnega učenja je potekal v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč s financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vse aktivnosti
letošnjega Tedna globalnega učenja so del aktivnosti v okviru evropskega leta za razvoj 2015.

Na Gimnaziji Ptuj v Teden globalnega učenja vstopili z igro
Ljubljana, 25. november 2014 - Na Gimnaziji Ptuj je kot obeleţitev
mednarodnega dne strpnosti ter Tedna globalnega učenja potekalo
srečanje UNESCO ASP središča Ptuj. Okoli 50 otrok iz Vrtca Ptuj,
učencev OŠ Destrnik in OŠ Cirkovce ter dijakov Ekonomske šole Ptuj in
Gimnazije Ptuj ter njihovih vzgojiteljic in učiteljic je ta dan posvetilo
skupni igri. »Igra nas povezuje« je bil moto srečanja, ki je navdihnilo
tako majhne kot velike udeleţence.
Skozi različne igre so se predšolski otroci in otroci, ki so ţe na pragu
odraslosti, druţili, spoznavali ter razvijali veščine komunikacije s
povsem drugo starostno skupino. Skupaj so spoznavali igre, ki so se jih
igrali ţe njihovi starši, ter igre, ob katerih se druţijo njihovi vrstniki na
drugih koncih sveta. »Rad se igram, ker se med igro zabavam in
spoznavam nove prijatelje,« je povedal eden izmed mlajših
udeleţencev dogodka. In njegova ugotovitev še kako drţi: igra briše
meje med ljudmi, gre preko rasnih, kulturnih, nacionalnih, verskih in
drugih meja, v igri lahko enakopravno sodelujejo celo ljudje, ki ne govorijo istega jezika.

Globalno učenje v praksi: ptujski gimnazijci v vlogi delegatov Generalne skupščine
Združenih narodov
Ljubljana, 25. november 2014 - Štirje dijaki Gimnazije Ptuj
so imeli med 13. in 15. novembrom priloţnost preizkusiti se v
vlogi diplomatov - udeleţili so se simulacije Združenih
narodov v Čedadu v Italiji. Simulacije Organizacije zdruţenih
narodov so konference, ki mladim omogočajo, da spoznajo
svet diplomacije in skupaj rešujejo vprašanja globalnega
pomena, kot to počnejo delegati v Generalni skupščini OZN.
Tokratna konferenca, prva v Čedadu, je bila prva tovrstna
izkušnja tudi za Gimnazijo Ptuj. Simulacija je bila
organizirana s strani vodstva in predvsem dijakov šole Convitto Nazionale Paolo Diacono, ki nosi ime
langobardskega zgodovinarja, rojenega v Čedadu. Cividale del Friuli, kot se glasi italijansko ime
mesta ob reki Nadiţi, je od leta 2011 vpisano na seznam Svetovne kulturne dediščine pri UNESCU.
Konferenca, na kateri je sodelovalo okrog 200 delegatov,
je potekala v duhu osrednje teme »To protect and
preserve«. Udeleţenci so prihajali s 25 šol iz vsega sveta,
delegacije so v Čedad pripotovale, poleg Slovenije in
Italije, tudi iz Albanije, Argentine, Latvije, Kanade,
Rusije, Omana, Mauritiusa, Grčije, Moldavije in Hrvaške.
Vsaka delegacija je zastopala vnaprej določeno drţavo
članico Zdruţenih narodov. Tako so dijaki Gimnazije Ptuj
za tri dni postali diplomati Ekvatorialne Gvineje. V vlogi
delegatov so se preizkusili Nuša Muršič, Tomi Petek in
Špela Vučak, ki so zagovarjali stališča te afriške drţave,
vsak v svojem komiteju. Na prvi izvedbi CFMUNESCO so bili delegati razporejeni v Varnostni svet
Zdruţenih narodov ter odbore za UNESCO, razoroţevanje, okolje in človekove pravice. Ţan Malek
Petrovič, ki je glasnik UNESCA v Sloveniji, se je preizkusil kot podpredsednik Odbora za človekove
pravice.
Simulacije OZN ţe leta širijo vrednote in delovanje Zdruţenih narodov po vsem svetu in dajejo
dinamični in proaktivni mladini priloţnost, da pridobi izkušnje v diplomatskih vodah, se izuri v
reševanju perečih problemov, prav tako pa povečujejo zavedanje o priloţnostih, ki jih ponuja
globalna organizacija, kot je OZN.
V Čedadu so dijaki Gimnazije Ptuj skupaj s profesorico Natašo Kostanjevec preţiveli izjemne tri dni.
Kljub bogati zgodovini, ki preţema vsak kotiček Čedada, je bilo v času konference v zraku čutiti
prihodnost. Prihodnost, ki jo bodo z novim znanjem, izkušnjami in navdihom iz CFMUNESCO 2014
oblikovali tudi udeleţenci konference.

Anketa o povezovanju poslovnega in nevladnega sektorja
Ljubljana, 2. december 2014 – ADRA Slovenija vabi k reševanju ankete o povezovanju
poslovnega in nevladnega sektorja. Namen raziskave je ugotoviti stanje v Sloveniji –
tako med organizacijami, ki so profitno naravnane, kot tudi med nevladnimi
organizacijami, ki se ukvarjajo z druţbenimi izboljšavami.
Anketa, ki bo odprta do 15. decembra 2015, je objavljena tukaj.

OECD: Migracije znotraj EU prvič presegle migracije iz tretjih držav
Ljubljana, 2. december 2014 – Priseljevanje v Evropski uniji
(EU) po navedbah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) upada, število migracij znotraj unije pa prvič
presega število migracij v EU iz tretjih držav. Največ
priseljencev iz EU pride v Nemčijo, ki ima tudi največ
prosilcev za azil, še ugotavlja OECD v letošnjem poročilu.
»Po ZDA je Nemčija drugi najpomembnejši cilj za priseljence med članicami OECD, medtem ko je
bila leta 2009 še na osmem mestu,« ugotavlja poročilo. Ob tem navaja, da je Nemčija lani sprejela
400.000 priseljencev, večinoma iz drugih članic EU. Na tretjem mestu je Velika Britanija, na četrtem
pa Francija. So se pa, kot ugotavlja OECD, znatno zmanjšali migracijski tokovi v Italijo in Španijo.
Glede na podatke iz leta 2012 sicer največ priseljencev v drţave OECD prihaja iz Kitajske, sledijo pa
Romunija, Poljska in Indija.
V Slovenijo je lani prišlo 11.700 priseljencev, leto poprej pa 12.300. V Slovenijo so se v preteklih
letih največ priseljevali iz bliţnjih balkanskih drţav - Bosne in Hercegovine, Kosova, Hrvaške,
Makedonije in Srbije. Med vzroki za izdajanje začasnih dovoljenj za bivanje sta bila leta 2013
najpogostejša zaposlitev (47 odstotkov) in ponovna zdruţitev z druţino (29 odstotkov). 34-članska
organizacija je v najnovejšem poročilu o migracijah še izpostavila, da je ekonomska kriza še posebej
hudo prizadela priseljence, vendar pa je večina tujcev kljub temu zaposlenih. OECD ob tem
poudarja, da bi morale drţave na priseljence gledati kot na človeški vir, ne pa kot na teţavo. Morali
bi tudi vlagati v integracijske politike, da bi izkoristili sposobnosti priseljencev. »Obstaja veliko
načinov, kako lahko priseljenci prispevajo h gospodarski rasti,« v poročilu še izpostavlja OECD.
Vir: STA

Orodjarna: pripomočki za zmanjšanje količin zavržene hrane
Ljubljana, 2. december 2014 - Dve tretjini Slovenk in Slovencev je prepričanih, da
zavrţejo preveč hrane. Zato so jim Ekologi brez meja v sklopu projekta Volk sit,
koza cela ponudili spletni dnevnik za spremljanje zavrţkov hrane, ki sluţi kot
podlaga za ukrepanje. Količine zavrţene hrane lahko odslej zmanjšajo s pomočjo
desetih priročnih orodij. Ekologi brez meja na ta način podpirajo Evropski teden
zmanjševanja odpadkov, ki je letos posvečen zavrţeni hrani.
Orodjarna, kot so pripomočke za zmanjševanje zavrţkov hrane poimenovali Ekologi brez meja,
vključuje:
• odkljuknico za načrtovanje posameznih dejavnosti,
• tedenski načrtovalnik obrokov,
• nakupovalni listek,
• pravila shranjevanja ţivil,
• primere ţivil z dejanskim rokom trajanja in navodili shranjevanja,
• navodila za shranjevanje ţivil v hladilniku,
• pomembne podatke o rokih uporabnosti,
• navodila za shranjevanje sadja,
• navodila za shranjevanje zelenjave.
Orodjarni so dodane še koristne povezave do spletnih strani z navodili o pravilnem odmerjanju ţivil.

Zanimivo
- »European Year for Development 2015«; Gyöngyi Laufer, Adriana Zaharia in Mirjam Sutrop,
Trialog Policy Digest No. 10.

- »Taking Stock for a New European Neighbourhood Policy: Decent Work, Social Protection and
Freedom of Association«; Maurice Claassens in Mabel Grossi, SOLIDAR Briefing No. 70.
- »A New Approach to Migration in the Light of Africa – EU Relations«; Franziska Telschow (ur.),
European Network of Political Foundations.

Vabilo na slavnostno podelitev plaket Državnega sveta
Kdaj? 5. december 2014 ob 11. uri.
Kje? Drţavni svet Republike Slovenije (Šubičeva 4, Ljubljana).
Drţavni svet Republike Slovenije vabi na slavnostno podelitev
plaket Drţavnega sveta najzasluţnejšim prostovoljcem za leto
2014. Več informacij o predstavitvi najdete v vabilu, udeleţbo je potrebno potrditi do 3. decembra
2014 preko e-pošte tjasa.krenn@ds-rs.si oz. po telefonu 01/478-97-99.

Vabilo na predstavitev publikacije »Otrokove pravice v Sloveniji: od normativnih
standardov do učinkovitega varstva, Zbornik ob 25-letnici Konvencije o otrokovih
pravicah«
Kdaj? 16. december 2014 ob 14. uri.
Kje? Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
(Prešernova cesta 25, Ljubljana).
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije vabi na predstavitev četrte publikacije v okviru
Zbirke Mednarodno pravo z naslovom »OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI: od normativnih standardov
do učinkovitega varstva, Zbornik ob 25-letnici Konvencije o otrokovih pravicah«. Več informacij o
predstavitvi najdete v vabilu, udeleţbo je potrebno potrditi do 12. decembra 2014 preko e-pošte
urska.tavzelj@gov.si.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 25. novembrom in 1. decembrom 2014)
KAZAHSTAN (podpora reformi pravosodja)
Rok za prijavo: 12. januar 2015.
Več informacij
AZERBAJDŽAN (podpora krepitvi institucije varuha človekovih pravic)
Rok za prijavo: 14. januar 2015.

Več informacij
SUDAN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 15. januar 2015.
Več informacij
BOSNA IN HERCEGOVINA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 30. januar 2015.
Več informacij
FILIPINI (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 23. februar 2015.
Več informacij
SVAZI (izboljšanje osnovnih sanitarij in higiene na ravni gospodinjstev in lokalne skupnosti)
Rok za prijavo: 28. marec 2015.
Več informacij

Delovne priložnosti
IDEA išče vodjo kampanj za EU projekte
Irish Development Education Association je objavil razpis za vodjo
kampanj za EU projekte. Rok za prijavo je 10. december 2015, več
informacij pa najdete v objavi.

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

