
In ne pozabite: 
kadar kupujete, kupujte ekološko, pravično in navdihujoče! 

Spoznajte Krilca - darila s čarobno močjo: vaše darilo ima lahko trojno moč. 
Obdari vam pomembno osebo, osreči pomoči potrebno bitje in zmanjša nepo-
trebno onesnaževanje okolja. Krilca so tu zato, da vam pomagajo spreminjati svet 
na bolje. www.krilca.si/, krilca@krilca.si

Spoznajte 3MUHE: Gre za prvo pravično trgovino v Sloveniji. Prodaja iz-
ključno izdelke proizvedene, pridelane oziroma narejene v sistemu pravične 
trgovine. Kupcem s pestro izbiro blaga ponuja konkretno možnost za uvelja-
vljanje bolj humanih in trajnostno bolj smiselnih načinov posredovanja izdelkov. 
www.3muhe.si, 3muhe@umanotera.org

Dogodki potekajo s podporo Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost: pred-

nostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

Tisk zloženke je omogočil Informacijski urad Sveta Evrope v Republiki Sloveniji. Več: www.coe.si 
oblikovanje: Malvina Aurelia Lubec, tisk: R-tisk, Boštjan Rihar s.p.

Kaj je teden globalnega učenja? 

Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug 
organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v evropskih državah 
zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, global-
ne nepravičnosti in globalne solidarnosti. 

Kaj so cilji tedna globalnega učenja?

Spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in pro-
fesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, 
ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni 
soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozo-
riti na različnosti ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter 
spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in uresniče-
vanju Razvojnih ciljev tisočletja.  

Zakaj bo teden globalnega učenja potekal tudi v Sloveniji?

Namen dogodka v Sloveniji je slovenski javnosti predstaviti pomen globalnega 
učenja za doseganje uravnoteženega in trajnostnega razvoja sveta. Slovenske 
osnovne in srednje šole, mladinski centri, nevladne in ostale organizacije bodo 
v tem tednu pokazale, kako  lahko vsak izmed nas vpliva na reševanje globalnih 
problemov, kot so revščina, neenakopravnost, otroško delo, podnebne spre-
membe, socialna izključenost, trgovina z ljudmi in podobno, za doseganje pra-
vičnejšega razvoja sveta.

Večdnevni dogodki: 
“Skupaj prispevamo za urejeno in čisto okolje in zdrav način življenja”. OŠ Bilje s 
Kulturno turističnim društvom ZARJA Bilje izvaja projekt »Ureditev vaškega jedra« 
oziroma »Življenje ob potoku«. V okviru tedna bodo učenci raziskovali, spoznavali 
tekočo vodo, merili temperaturo vode ter višino vodne gladine, se igrali. Prav otroci 
bodo tisti, ki bodo temu okolju dodali posebno vrednost. V primeru slabega vreme-
na bodo dejavnosti potekale v šolskih prostorih. OŠ Bilje. Vas Bilje ali Osnovna šola 
Bilje. lilijana.kavcic@gmail.com 

Razstava TUDI JAZ! Cilj ineraktivne razstave je predstavitev vplivov vsakdanjih odloči-
tev na globalne probleme, kot so podnebne spremembe ter globalne nepravičnosti. 
Razdeljena je na 4 enote: mobilnost, prehrana, energija ter oblačila, pri katerih so pred-
stavljene različne možnosti in alternative. Focus, Humanitas, Ekvilib ter Afriški center in 
studio Poper. Nakupovalni center Qlandia, Ptuj. ziva@focus.si, mateja@humanitas.si

5.11. – 23.11. 2009 Razstava VSTANI in UKREPAJ. Razstava 20 najboljših fotografij 
natečaja »VSTANI IN UKREPAJ«, ki na domiselne načine skozi oko objektiva opozar-
ja na vprašanja povezana z revščino in z Milenijskimi razvojnimi cilji. Slovenska filan-
tropija. Informacijski urad Sveta Evrope na Rimski 16 v Ljubljani. www.filantropija.org, 
petra.zaloznik@filantropija.org 

»Biti ženska v Ugandi«. Predstavitev dokumentarnega filma po ljubljanskih šolah ter 
fakultetah. Film, ki sta ga v letu 2009 posnela Slovenska filantropija in Studio 12, je 
nastal v podporo 3. Milenijskemu razvojnemu cilju (enakost med spoloma in opolno-
močenje žensk) in predstavi vsakdanje življenju žensk v Ugandi. Slovenska filantropi-
ja. www.filantropija.org, petra.zaloznik@filantropija.org

16.11. - 26.11.2009 ob 20:00: Nikodemovi večeri. Proučevanje osrednjega katoli-
škega obreda (evharistije), v obliki predavanj, okroglih miz in skupne refleksije s sluša-
telji. Univerzitetna pastorala nadškofije Ljubljana. Velika dvorana Teološke fakultete. 
lj.rkc.si, klemen@unipas.si

»Hočemo živeti«. Interaktivne delavnice bodo izpostavile problem HIV/AIDS-a v Afri-
ki in revščine. Delavnice bodo potekale na podlagi 18 minutnega filma z naslovom »Ho-
čem živeti«. Namenjene so osnovnošolskim in srednješolskim učencem in njihovim uči-
teljem. Slovenska Karitas. OŠ in SŠ v Sloveniji. www.karitas.si, urh.mojca86@gmail.com

Globalno učenje preko prostovoljnega dela. Prostovoljci bodo predstavili svoje iz-
kušnje na prostovoljskih taborih v Siriji (v palestinskem begunskem taborišču), Gani 
(gradnja šole) in Indoneziji (spodbujanje bralnih navad). Zavod Voluntariat. Ljublja-
na. www.zavod-voluntariat.si, info.voluntariat@gmail.com 

Distribucija plakatov o Konvenciji o otrokovih pravicah. Prialgojeno otrokom. UNI-
CEF Slovenija. National Geographic. www.unicef.si, maja.pipan@unicef.si 

Spoznavanje Konvencije o otrokovih pravicah (delavnice za otroke in učence), Poto-
vanje k sebi in okrog sveta (za vrtce), Ni mi vseeno, v kakšen svet bom odrasel (osnov-
ne šole). UNICEF Slovenija. Slovenija. www.unicef.si, maja.pipan@unicef.si 

Drevo je povsod zeleno vedno znova. Ustvarjalna delavnica mozaik - drevesni LIST 
razreda, se bo skozi simboliko lista dotaknila vsebin različnosti, skupnosti, sodelovanja 
ter izginjanja gozdnih površin na Madagaskarju. Društvo drevo za kulturo strpnosti. OŠ 
Hrpelje, OŠ Voličina. www.drevo-madagaskar.org/drustvo-drevo-za-kulturo-strpnosti, 
rakoto@t-2.net 

Med 14. in 22. novembrom 2009 bo v Sloveniji že 3. leto potekal evropski 
teden globalnega učenja, ki ga koordinirata Sloga, slovenska platforma 
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in 
Urad za mladino RS. Teden bodo zaznamovali številni dogodki, ki se bodo 
odvijali po celi Sloveniji, sodelovalo pa bo mnogo organizacij, šol in dru-
štev, ki se na raznovrstne načine ukvarjajo s področjem globalnega učenja.

Vabljeni, da se dogodkov udeležite 
in začinite teden s svojo lokalno hrano!

Globalno učenje … kaj pa je to?

Živimo v svetu vedno večje soodvisnosti, kjer nobeno od naših dejanj ni brez 
vpliva. Že zjutraj, ko oblečemo majico, narejeno na Kitajskem in spijemo kavo, 
obrano v Etiopiji, vstopimo v različne predele sveta ter s tem tudi v družbene 
odnose in svetovna neravnovesja. Podnebne spremembe, revščina, diskrimi-
nacija, socialna neravnovesja, družbena nestrpnost in izključenost  ne poznajo 
geografskih ovir ali nacionalnih meja. 

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvi-
snost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spod-
bujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju 
razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni 
aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih orga-
nizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okolj-
skim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam. 
Globalno učenje zajema ogromno področij, kot na primer: medkulturni dialog, 
človekove pravice, podnebne spremembe, prehranska varnost, migracije, ena-
kopravnost spolov itd. 

več o Tednu globalnega učenja v Sloveniji:                                                                                         več o Slogi: 
www.tuditi.si, barbara.vodopivec@sloga-platform.org                                                  www.sloga-platform.org
telefon: 01/434 4402, gsm: 040/204 464 

več o Centru Sever Jug in Tednu globalnega učenja v Evropi:                              več o Uradu za mladino: 
www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEW_en.asp                                                                              www.ursm.gov.si

GLOBALNO UČENJE
HRANA ZA NAŠE MOŽGANE!
14. - 22. november 2009



17.30: »Globalno izobraževanje: vidik človekovih pravic«. Mag. Livija Rojc Štremfelj, direktorica 
Agencije LARS, bo organizirala učno uro na temo globalnega izobraževanja in človekovih pravic, ki 
jo je pripravila v okviru on – line tečaja o globalnem učenju v okviru The Network University. Na-
men izobraževanja je širiti razmišljanje o spoštovanju človekovih pravic. Agencija LARS. Cerkljanski 
mladinski alternativni klub, Cerkno. www.agencija-lars.si, agencija-lars@siol.net. 

18.00: »Pravico imamo vedeti in ukrepati«, projekcija kratkih filmov. Mladi bodo poiskali, 
uredili in predvajali različne kratke filme na teme podnebnih sprememb, gensko spremenjenih 
organizmov in neetičnega potrošništva. S filmi želijo sovrstnike opozoriti na posledice posegov 
ljudi v naravo in v njih zbuditi kritična razmišljanja o predstavljenih tematikah. Zavod za šport 
Jesenice-OE Mladinski center Jesenice. Mladinski center Jesenice - Mladinska točka Center II. 
www.mc-jesenice.si, dmjc@siol.net

18.00: Otvoritev 1. centra za globalno učenje - z druženjem, glasbo in prigrizki. Center bo de-
loval kot specializirana knjižnica za teme človekovih pravic, medkulturnega dialoga, aktivnega 
državljanstva, razvojnih politik, migracij, pravične trgovine, pogojev dela in trajnostnega razvo-
ja. Otvoritev bo spremljala pogostitev in glasbeni program. Humanitas, Društvo za človekove 
pravice in človeku prijazne dejavnosti. Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana. www.humanitas.si, 
katja.mrak@gmail.com

19.30: Veganska večerja. Večerja bo organizirana z namenom, da se širša lokalna skupnost in 
mladi seznanijo z veganstvom kot načinom življenja, s filozofijo pravic živali in zdravim načinom 
prehranjevanja. Na dogodku bo hrvaško društvo Prijatelji životinja predstavilo tudi proces pri-
dobivanja mleka in mlečnih izdelkov v sodobni industrializirani živinoreji. Zavod za podporo civil-
nodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna- Magdalenske mreže. Dvorana Gustaf, 
Kulturni center Pekarna, Maribor. www.pekarna.org, urskabreznik@yahoo.co.uk

Petek, 20. 11. 2009

Voda kot globalni izziv: Konferenca z mednarodno udeležbo in slovenskimi strokovnjaki. V konte-
kstu časa pred mednarodno podnebno konferenco pod okriljem Združenih narodov v Kobenhav-
nu bo konferenca osvetlila poglede na pravni status vode, mednarodno in nacionalno upravljanje 
z vodo, poizkusila pa bo tudi odgovoriti na vprašanje, kaj lahko slovenski vladni in nevladni akterji 
storijo za to, da bo cista voda enakopravno dostopna vsem, današnjim in prihodnjim generacijam. 
Društvo Humanitas. Za uro in kraj dogajanja se obrnite na www.humanitas.si, eva@humanitas.si. 

15.00 – 19.00: Izobraževalna delavnica za učitelje TUDI JAZ. Delavnica temelji na prepričanju, 
da je vsak med nami odgovoren za razreševanje družbenih in okoljskih problematik, s katerimi 
se soočamo, ter ima hkrati vpliv in možnosti spreminjanja. Delavnica je razdeljena na tri dele: v 1. 
se udeleženci spoznajo z vsebinami in metodami globalnega učenja, v 2. se v skupinah posvetijo 
izbranemu vsebinskemu sklopu, 3. del pa zajema sintezo ter podajanje novega vedenja ostalim 
skupinam. V okviru delavnice lahko udeleženci vključijo svoje ideje tudi v priročnik Tudi jaz. Focus, 
Humanitas, Ekvilib ter Afriški center. Hostel Celica, Ljubljana. Prijave do 17.11: mateja@humanitas.si, 
041/325 049

18.00: Nacionalna Energetska Pot (NEP) Slovenija. Dokumentarna oddaja bo gledalcem pred-
stavila projekt NEP Slovenija, v okviru katerega je vzpostavljena javno dostopna infrastruktura ra-
znolikih primerov dobre prakse bivanjske kulture učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih 
virov energije (OVE) v individualnih in skupinskih stanovanjih ter poslovnih, proizvodnih objektih 
na območju Slovenije, ki jih je enostavno poiskati, obiskati ter pridobiti izkušnje iz prve roke. Pred-
stavljena bo tudi spletna stran nep.vitra.si, na kateri si bodo lahko ogledali primere dobrih praks 
URE in OVE. VITRA, Center za uravnotežen razvoj Cerknica. TV Oron Loška dolina. www.vitra.si, 
info@vitra.si 

18.00: »Ni mi vseeno!« Zaključna prireditev multimedijskega natečaja, kjer so sodelovali mladi 
med 14. in 20. letom in ki spodbuja mlade k razmišljanju o dejavnejšem odzivanju na reševanje 
problemov pri nas in v svetu. UNICEF Slovenija. Kino Šiška. www.unicef.si, maja.pipan@unicef.si 

Sobota, 21. 11. 2009

18:00: Spoznaj svojo vrednost-matične celice. Študentki mikrobiologije bosta lokalno skupnost 
seznanili s pomenom in sodobnimi spoznanji medicinske znanosti o matičnih celicah. Dogodek 
poteka v okviru Festivala odprtih glav. Mladinsko društvo Jevnica. Zadružni dom v Jevnici. 
www.jevnica-mladina.org, dea_zupancic@yahoo.com 

Nedelja, 22. 11. 2009

15.00: Otroci Indije. Na dogodku bo študentka, ki je kot prostovoljka v Indiji opravljala delo v 
osnovni šoli, otrokom in učencem preko igre, pripovedovanj in fotografij predstavila življenje in-
dijskih otrok. Dogodek poteka v okviru Festivala odprtih glav. Mladinsko društvo Jevnica, Zadružni 
dom v Jevnici. www.jevnica-mladina.org, dea_zupancic@yahoo.com 

18.00: »Muvi za kulturo - Kruha in iger v resničnostnih šovih. Ogled filma Trumanov show, ki 
govori o tematiki skrajnosti zahtev družbe do vedno večje absurdnosti resničnostnih oddaj. Ciljna 
skupina so mlajši in odrasli. Dogodek poteka v okviru Festivala odprtih glav. Mladinsko društvo 
Jevnica, Zadružni dom v Jevnici. www.jevnica-mladina.org, dea_zupancic@yahoo.

Ekonomski razvoj in rast samozavesti ter dostojanstva. Ogled filma, kateremu bo sledila vodena dis-
kusija. Marija Sreš. Gimnazija, Šolsko naselje, Murska Sobota. marijaben43@hotmail.com

20.00: Darfur. Dobrodelni koncert s slovenskimi in afriškimi glasbeniki. Amnesty International in 
Gibanje za pravičnost in razvoj. Festivalna dvorana.

Sreda, 18. 11. 2009

10.00-18.00: Informativni dan: Prostovoljstvo v luči globalnega učenja. Dogodek želi spodbudi-
ti mlade k vključevanju v prostovoljno delo, predvsem v projekte Evropske prostovoljne službe ter 
jih seznaniti s pozitivnimi učinki, ki jih ima prostovoljno delo na posameznike, organizacije in družbo 
kot celoto. Mladinski svet Slovenije. Mladinski svet Slovenije, Ljubljana. evs.slo@gmail.com

11.00-14.00: Akcija »Dovolj sprenevedanja«. Predstavitev letakov in plaktov, s katerimi želijo 
organizatorji opozoriti na problematiko podnebnih sprememb, gensko spremenjenih organizmov in 
neetičnega potrošništva. Cilj je osvestiti mlade o pomembnosti aktivnejšega vključevanja v reševanje 
omenjenih problematik. Zavod za šport Jesenice-OE Mladinski center Jesenice. Živa Info točka na 
Gimnaziji Jesenice. www.mc-jesenice.si, dmjc@siol.net

15.00: Delavnica »Miti in resnice o alkoholu« v okviru projekta »Izberi sam«. Interaktivna de-
lavnica bo namenjena razmišljanju o alkoholu, tveganjih in negativnih posledicah pitja ter 
učinkih, ki jih ljudje želijo doseči s pitjem alkoholnih pijač. Za mlade med 12/13 in 16/17 
letom starosti. Združenje Drogart. Info točka Združenja DrogArt, Ljubljana. www.drogart.org, 
barbara@drogart.org

20.00: Nacionalna Energetska Pot (NEP) Slovenija. Dokumentarna oddaja bo gledalcem predsta-
vila projekt NEP Slovenija, v okviru katerega je vzpostavljena javno dostopna infrastruktura raznolikih 
primerov dobre prakse bivanjske kulture učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov ener-
gije (OVE) v individualnih in skupinskih stanovanjih ter poslovnih, proizvodnih objektih na območju 
Slovenije, ki jih je enostavno poiskati, obiskati ter pridobiti izkušnje iz prve roke. Predstavljena bo 
tudi spletna stran nep.vitra.si, na kateri si bodo lahko ogledali primere dobrih praks URE in OVE. 
VITRA, Center za uravnotežen razvoj Cerknica. TV LEP Logatec. www.vitra.si, info@vitra.si

Ekonomski razvoj in rast samozavesti ter dostojanstva. Ogled filma, kateremu bo sledila vodena diskusija. 
Marija Sreš. Srednja poklicna in tehniška šola, Šolsko naselje, Murska Sobota. marijaben43@hotmail.com

Četrtek, 19. 11. 2009

8.00: Spoznavanje vrstnikov po svetu. Učenci bodo preko spleta navezali stike z vrstniki po svetu 
ter se na ta način seznanili z njihovimi šolskimi sistemi in prehrambenimi navadami. Zbrane informacije 
bodo predstavili na spletnih straneh šole. Osnovna šola Ljudski vrt, Ptuj. herman.pusnik@guest.arnes.si, 
matej.suznik@guest.arnes.si

8.50: Delavnica »Podaj roko revnemu«. Delavnica predstavi Organizacijo Združenih narodov in 
njena najpomembnejša področja delovanja, s posebnim poudarkom na Milenijskih razvojnih ciljih. 
Predstavljeno je tudi delovanje Društva za ZN za Slovenijo, poseben poudarek pa se nameni seznanitvi 
otrok s svetovno revščino. Osnovna šola Kungota. www.unaslovenia.org, bostjan.jerman@gmail.com

13.00-15.00: »Hrana - pravica ali privilegij?« Okrogla miza na temo prehranske varnosti / kri-
ze. Na okrogli mizi bodo strokovnjaki z različnih področij predstavili svoje poglede na aktualno 
problematiko prehranske varnosti, ki v času globalne prehranske krize predstavlja vedno večji pro-
blem številnim ljudem, predvsem v državah v razvoju. Na vprašanja, povezana s prehransko varno-
stjo bomo poskušali odgovoriti z vidika človekovih pravic, pri čemer bomo še posebej izpostavili 
pravico do hrane kot način naslavljanja prehranske krize. Ekvilib Inštitut. Center Evropa, Ljubljana. 
www.ekvilib.org, alma@ekvilib.org 

14.00-16.00: Akcija »Dovolj sprenevedanja«. Predstavitev letakov in plaktov, s katerimi želijo 
organizatorji opozoriti na problematiko podnebnih sprememb, gensko spremenjenih organizmov in 
neetičnega potrošništva. Cilj je osvestiti mlade o pomembnosti aktivnejšega vključevanja v reševanje 
omenjenih problematik. Zavod za šport Jesenice-OE Mladinski center Jesenice. Živa Info točka: Park 
pod parkiriščem centra Špar. www.mc-jesenice.si, dmjc@siol.net 

14.15: Okrogla miza dijaškega parlamenta GJP. Dijaki bodo organizirali okroglo mizo na temo 
odgovornega šolanja oziroma pomena motivacije in odgovornega ravnanja mladih za uspešno in 
kvalitetno šolanje. Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana. 01 435 08 54

16.00: Šola za starše: kako pomagati otroku pri učenju. Na delavnici bo strokovnjakinja mag. Alen-
ka Barbirić staršem nudila nasvete o pomoči otrokom pri branju, seznanila pa jih bo tudi z različnimi 
tehnikami, nasveti, vajami za večjo zbranost in boljše pomnjenje. Zavod za podporo civilnodruž-
benih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna - Magdalenske mreže/ MISC Infopeka. MISC 
Infopeka, Maribor. www.pekarna.org, infopeka@infopeka.org

16.30: »Jaz, ti, on ... vsi imamo enake pravice, vsi smo otroci!« Prireditev ob mednarodnem dne-
vu otroka, ki jo v sodelovanju z Informacijskim uradom Sveta Evrope v RS pripravljajo otroci na OŠ 
Bičevje. Sodelujejo tudi Tinkara Kovač, Nikolovski, Murat&Jose, skupina Veselo srce idr. Informacijski 
urad Sveta Evrope. OŠ Bičevje, Ljubljana. www.coe.si, info@coe.si 

Program po dnevih
LEGENDA: ura, naslov dogodka, opis, organizator, lokacija dogodka, kontakt

Sobota, 14. 11. 2009

18.00: Delavnica za prostovoljce. Predstavitev Društva Afriški center in možnosti kakovostnega 
sodelovanja prostovoljcev pri izvedbi programa društva. Spregovorilo se bo tudi o tem, kako sen-
zibilizirati prostovoljce na teme povezane z Afriko. Društvo Afriški center. Hostel Celica, Ljubljana. 
Saša Pink, 040/165 406. Delavnica bo potekala tudi 13. 11. (19h), 15.11. (18h)

10.00: Eko dan - nove kapljice v ocean. Izobraževanje o ekološkem ravnanju bo dopolnilo konkre-
tno delo. Krajani Jevnice se bodo sprehodili ob reki Savi in pobrali najrazličnejše odpadke, še po-
sebej nevarne odpadke. Mladinsko društvo Jevnica. Zadružni dom v Jevnici. www.jevnica-mladina.
org, dea_zupancic@yahoo.com 

19.00: Edina zala. Predstava društva Žarek upanja, ki nudi pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih. 
Izvedli jo bodo ozdravljeni odvisniki, na kratko pa bo predstavila rezultate raziskave Odnos otrok 
in mladostnikov do alkohola. Mladinski center Krško. Klub Čebeln’ak v Mladinskem centru Krško. 
www.mc-krsko.si/, info@mc-krsko.si, 07/4882287 

Nedelja, 15. 11. 1009

18.00: »Muvi« za kulturo – s filmom nad predsodke. Predstavitev filma Generacija X, ki obravnava 
tematiko rasizma, ksenofobije in homofobnega obnašanja marginalnih družb ter vpliv le tega na 
celotno družbo. Sledila bo debata na temo medkulturnosti in rasizma. Mladinsko društvo Jevnica. 
Zadružni dom Jevnica. www.jevnica-mladina.org, dea_zupancic@yahoo.com 

Ponedeljek, 16. 11. 2009

12.00: Konvencija o otrokovih pravicah. Kulturna prireditev ob lansiranju ponatisa Konvencije o 
otrokovih  pravicah. Namenjeno je otrokom, učencem, dijakom. UNICEF Slovenija. Pred dvorano 
državnega zbora, Ljubljan. www.unicef.si, maja.pipan@unicef.si 

19.00: Hrana za naše možgane. Med mladimi bo izvedena video anketa na temo strpnosti do 
drugih kultur, ki jo bodo predstavili na okrogli mizi Hrana za naše možgane. Sledil bo pogovor o 
problematiki strpnosti. Mladinski center Trbovlje. Anketa v lokalni skupnosti, osrednji dogodek v 
klubu Sonček Mladinskega centra Trbovlje. www.mc-krsko.si/, mateja.kreca@mtc.si
 
Ekonomski razvoj in rast samozavesti ter dostojanstva. Ogled filma, kateremu bo sledila vodena dis-
kusija. Marija Sreš. Osnovna šola, Ižakovci, občina Beltinci. marijaben43@hotmail.com 

Torek, 17. 11. 2009

09.00: Z globalnim učenjem do globalne solidarnosti: do državljanskih in medkulturnih kom-
petenc že v šoli. Namen seminarja je zbrati relevantne akterje na področju izobraževanja in 
razvojnega sodelovanja v Sloveniji ter aktivno nadaljevati proces sistematične ureditve vklju-
čevanja globalnih in medkulturnih vsebin in metod v formalne ter neformalne oblike izobraže-
vanja in ozaveščanja javnosti. Na seminarju bodo spregovorili številni slovenski in mednarodni 
govorci. Sloga, slovenska platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč s 
podporo Centra Sever Jug Sveta Evrope in Evropske komisije. Prostori Mestne občine Ljublja-
na. www.sloga-platform.org, barbara.vodopivec@sloga-platform.org 

11.00-14.00: Akcija »Dovolj sprenevedanja«. Predstavitev letakov in plaktov, s katerimi želijo or-
ganizatorji opozoriti na problematiko podnebnih sprememb, gensko spremenjenih organiz mov in 
neetičnega potrošništva. Cilj je osvestiti mlade o pomembnosti aktivnejšega vključevanja v reševanje 
omenjenih problematik. Zavod za šport Jesenice-OE Mladinski center Jesenice. Živa Info točka MCJ 
na Srednji šoli Jesenice. www.mc-jesenice.si, dmjc@siol.net

13.50: Delavnica »Podaj roko revnemu«. Delavnica predstavi Organizacijo Združenih narodov in 
njena najpomembnejša področja delovanja, s posebnim poudarkom na Milenijskih razvojnih ciljih. 
Predstavljeno je tudi delovanje Društva za ZN za Slovenijo, poseben poudarek pa se nameni sezna-
nitvi otrok s svetovno revščino. Društvo za ZN za Slovenijo. Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju. 
www.unaslovenia.org/, bostjan.jerman@gmail.com

16.00-18.00: Delavnica »Le kaj bi danes jedel?« Seznanitev otrok z različnimi vrstami živil, po-
membnostjo zdrave prehrane in pojmom gensko spremenjene prehrane. Na omenjene tematike 
bodo za obiskovalce mladinske točke izdelali tudi plakate. Zavod za šport Jesenice-OE Mladin-
ski center Jesenice. Mladinski center Jesenice- Mladinska točka Center II. www.mc-jesenice.si, 
dmjc@siol.net

17.00: Pomagamo – ali vemo komu? Ogled dokumentarnega film Biti ženska v Ugandi, ki sta ga v 
letu 2009 posnela Slovenska filantropija in Studio 12. Film govori o ženskah v Ugandi, ki se pod okri-
ljem revščine in pomanjkanja borijo za zagotavljanje enakosti med spoloma in dosego opolnomo-
čenja žensk. Sledila bo razprava, ki se bo posvetila vprašanjem učinkovitosti razvojne pomoči skozi 
perspektivo Slovenije. Studio 12. Mestni muzej Ljubljana. www.studio12.si, taja.cejan@studio12.si


