POROČILO
O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
V LETU 2017

Ljubljana, 27. februar 2018

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO

INFORMIRANJE:
-

ažurno komuniciranje prek spletnih strani in družbenih omrežij:

-

o posebni poudarek na spletnem mediju pOZNavalec: v koledarskem letu 2017
medij beleži več kot 8.000 obiskov. Objavljenih je bilo več kot 400 prispevkov;
izdaja spletnega newslettra pOZNavalec (mesečno);

-

prenova vsebin portala Skupaj močnejši: redna aktivnost skozi celotno leto 2017;

-

promocija portala Skupaj močnejši prek različnih kanalov;

-

promocija mladinskega natečaja umetniških del in kratkih filmov o človekovih pravicah
»This human world« 2017;

-

promocija štipendijskega programa Zavezništva civilizacij ZN (UNAOC);

-

predstavitev UNAS na Kulturnem bazarju (v sklopu projekta UNESCO mladinska
platforma) (Ljubljana, 30. marec 2017);

-

predstavitev UNAS na Veselem dnevu prostovoljstva (16. maj);

-

predstavitev UNAS na 4. UNESCO ASP teku mladih (v sklopu projekta UNESCO
mladinska platforma) (Ptuj, 15. maj 2017) več: http://unesco-mladi.si/5-unesco-tekmladih-na-ptuju/;

-

predstavitev UNAS na dogodku ob 25. obletnici pridružitve Slovenije v OZN (v
sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve);

-

predstavitev

UNAS

na

Bled

Water

Festival

(15.

junij),

več:

http://www.poznavalec.si/dogodki/drustvo-za-zn-za-slovenijo-partner-blejskegavodnega-festivala-2017/;
-

predstavitev Društva za ZN za Slovenijo (UNAS) na Festivalu nevladnih organizacij
LUPA (Ljubljana, 13. september 2017);

-

predstavitev UNAS na Mirovniškem festivalu (Slovenj Gradec, 22. september 2017);

-

predstavitev UNAS na Dnevu društev na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (10.
oktober 2017):
o na dogodku je imelo društvo priložnost predstaviti svoje dejavnosti in pridobiti
nove prostovoljce, ki jih je bilo kar 18;
o vsi novi prostovoljci so bili vključeni v delovanje MS UNAS in bili povabljeni
na uvodni sestanek, kjer se jim je bolj podrobno predstavilo možnosti
sodelovanja z nami.
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NAGRADNA RAZPISA:
-

zaključek razpisa ob dnevu ZN in izbor nagrajencev;

-

zaključek razpisa ob mednarodnem dnevu človekovih pravic na temo ciljev trajnostnega
razvoja (v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO - SNKU) – razpis
je bil odprt do 10. novembra 2017.

OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI ZDRUŽENIH NARODOV:
-

9. marec: obeležitev mednarodnega dneva žena (delavnice samoobrambe za ženske);

-

koncert ob svetovnem dnevu jazz-a (v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za
UNESCO v sklopu projekta UNESCO mladinska platforma; partnerja: IMAGO
Sloveniae in BTC d.d.) (Ljubljana, maj 2017);

-

proslava ob dnevu ZN (Ljubljana, 24. oktober 2017; slavnostni govorec: dr. Milan
Brglez, predsednik Državnega zbora RS);

-

proslava ob dnevu človekovih pravic v okviru UNAS (Ljubljana, december 2017) (v
sodelovanju s SNKU):
o strokovna komisija je izbrala najboljše prispevke otrok in mladostnikov s
področja likovnih in literarnih del ter izmed prispelih fotografij;
o proslava je potekala 12. 12. 2017 v Mestni hiši MOL, slavnostni govornik pa je
bil g. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti.

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST:
1. zaključek razpisa za t.i. Shadowing Programme (julij 2017) in ožji izbor kandidatov
(oktober 2017), v sodelovanju z Informacijsko službo ZN na Dunaju:
o štirje (4) kandidati so na Dunaju v različnih terminih v novembru spoznali
delovni dan v ZN na Dunaju;
2. izvajanje delavnic za mlajše otroke, osnovnošolce in srednješolce (v sodelovanju z MZZ
in SNKU) (projekt »VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo«):
o v tem obdobju je bilo izvedenih sedem (7) delavnic, in sicer:
Ustanova

Št. delavnic

Datum

Vsebina oz. naslov

Društvo Medkulturni dialog

1

13. september

Človekove pravice
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Muzej sodobne umetnosti
(MSUM)

3

19. avgust, 26. avgust
in 9. september

Cilji trajnostnega
razvoja

Gimnazija Lava, Celje

2

9. oktober

Cilji trajnostnega
razvoja, Vstani in
ukrepaj

OŠ Turnišče

1

16. november

Podajmo si roke
(revščina)

3. sodelovanje pri ustvarjanju vsebin in oblikovanju spletnega novičnika s področja
globalnega učenja (januar – september 2017) v konzorciju pod vodstvom Sloge Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč;
4. izdaja dveh publikacij o ciljih trajnostnega razvoja:
o prva predstavlja doprinos slovenskih nevladnih organizacij k uresničevanju teh
ciljev in tako družbo kot posameznike spodbuja k ukrepanju oz. trajnostnim
praksam;
o druga je namenjena mlajšim otrokom in predstavlja cilje skozi poenostavljen
jezik, njihovo vsebino pa nadgradi z zgodbico vrstnikov od blizu in daleč ter z
vprašanji spodbuja otroke k ukrepanju;
o publikaciji sta bili distribuirani osnovnim in srednjim šolam ter splošnim
knjižnicam;
o nastali sta v okviru projekta "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo",
ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve;
5. izveden forum za učitelje na temo ciljev trajnostnega razvoja na OŠ Turnišče (16.
november 2017) v sodelovanju z MZZ (projekt »VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost,
ki jo želimo«) in SNKU.

MLADINSKA SEKCIJA:
-

udeležba prostovoljcev na pogovoru z direktorjem Informacijske službe ZN na Dunaju
(Ljubljana, 18. februar 2017);

-

Model United Nations Slovenia Club (MUNSC):

 krajša srečanja oz. simulacije:
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 MUNSC Salient: Youth Conference on Global Matters na temo Skriti obrazi vojne (The
Hidden Faces of War), katerega namen je osvetliti pogosto spregledane dimenzije vojne
in konfliktov, ki ključno vplivajo na življenja ljudi na ogroženih območjih. Krovna tema
se tako loteva vojne kot družbenega fenomena, ki radikalno spreminja obstoječe oblike
človeške interakcije. Poleg sumulacijskih dejavnosti, ki potekajo v obliki svetovno
razširjenega koncepta Model United Nations, konfernco vsebinsko bogatijo tudi
številne interaktivne izobraževalne vsebine. Ravno izrazita izobraževalna komponenta
skupaj s poudarkom na praktičnem pristopu k obravnavani krovni temi MUNSC Salient
loči od drugih podobnih dogodkov. V okviru delavnice, ki jo je organizacijska ekipa
pripravila v tesnem sodelovanju z mednarodno priznano organizcijo ITF – Enhancing
Human Security, so se sodelujoči podrobneje seznanili z celostnim procesom povojne
družbene rehabilitacije. Prav tako so se udeleženci imeli priložnost udeležiti dveh
panelov; prvi pogovor, z naslovom Hybrid warefare: A paradigm shift or just more of
the same, je potekal z vršilcem dolžnosti direktorja Urada vlade RS za varovanje tajnih
podatkov, generalmajorjem Dobranom Božičem; medtem ko je drugi nosil naslov
Human capital in post-conflict development, na njem pa so sodelovali dr. Ana Bojinovič
Fenko (Fakulteta za ružbene vede – Univerza v Ljubljani) v vlogi moderatorke, medtem
ko sta v vlogi panelistov nastopila dr. Primož Štrbenc (Fakulteta za management Univerza na Primorskem) in Katarina Cvikl Balić (ITF –Enhancing Human Security)
(Fakulteta za družbene vede, 10.–14. julij 2017) (op. Pogodba št. 1811-16-000040 z
MZZ);
 mednarodna mladinska konferenca MUNSC Salient - Youth Conference on Global
Matters 2017 (Ljubljana 10. - 14. julij 2017) (projekt »VSTANI IN UKREPAJ:
prihodnost, ki jo želimo«);
 MUNSC dvodnevna konferenca na temo the North Korean Crisis (Ljubljana, 18. in 19.
november 2017);
 predstavitvena stojnica na Fakulteti za družbene vede, v sodelovanju s študentsko
organizacijo FDV (8. oktober 2017);
 pripravljalni Mock1 session na temo the Right to Privacy in the Digital Era (Ljubljana,
27. oktober 2017);
 MUNSC Resolution Writing Workshop (Ljubljana, 18. november 2017);

1

Tip učne razprave na specifično temo, kjer se simulira določeno zasedanje na visoki ravni in služi kot priprava
na simulacijo delovanja Združenih narodov v večjem obsegu.
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 MUNSC dvodnevna konferenca na temo the North Korean Crisis (Ljubljana, 18 in 19.
november 2017).
-

izvajanje projekta UNESCO mladinska platforma (v sodelovanju s Slovensko
nacionalno komisijo za UNESCO):

 izvajanje delavnic po osnovnih in srednjih šolah:
šola

-

OŠ Črnuče

št.
delavnic
2

datum

tema

11. in 13. januar
2017

Medkulturni
dialog

OŠ Maksa Pečarja

3

12. in 13. januar
2017

Medkulturni
dialog

Ekonomska šola Novo mesto

1

16. januar 2017

Medkulturni
dialog

IV. OŠ v Celju

1

5. maj 2017

OŠ Miška Kranjca, Celje

1

17. maj 2017

Cilji trajnostnega
razvoja
Cilji trajnostnega
razvoja

poletna šola Academia Aestiva Internationalis: ustvarila dinamično okolje izmenjave
mnenj udeležencev ob pomoči strokovnjakov z različnih področij, ki so s svojim
znanjem in izkušnjami sooblikovali edinstven dogodek s področja okoljevarstva (v
sodelovanju s Fakulteto za družbene vede) (Fakulteta za družbene vede, 1 - 8. julij 2017)
(op.

Pogodba

št.

1811-16-000040

z

MZZ);

več:

http://www.poznavalec.si/dogodki/poletna-sola-academia-aestiva-internationalisdinamicna-izmenjava-mnenj-z-okoljevarstva/;
-

promocija instituta mladinskega delegata pri OZN in sodelovanje pri izboru novega
delegata (v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije);

-

izvedba poletne šole ZN na temo prihodnosti in vključenosti načel ZN, natančneje ciljev
za trajnostni razvoj v gospodarstvo:
o dogodek je potekal v okviru projekta "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo
želimo", ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve in ob podpori
Fakultete za družbene vede (Ljubljana, 20.-24. avgust 2017);
o poletne šole se je udeležilo 29 mladih iz različnih držav, organiziralo pa jo je 6
prostovoljcev MS UNAS;
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-

dogodek Connecting Cultures: Preparatory Youth Meeting, namenjeno izmenjavi
mnenj o vsebinah mladinskega foruma UNESCO v Parizu, kjer so se srečali UNESCO
mladinski delegati iz 18 evropskih držav:
o dogodek je pripravila ekipa UNESCO mladinske platforme (Ljubljana, 12. in
13. oktober) v sodelovanju s SNKU;

-

pri promociji projekta PrYde (spletna promocija naravne in kulturne dediščine skozi
generacijo Y) je bila izvedena tehnična in oblikovna nadgradnja spletnega portala;

-

član Miha Jurančič se je v okviru UNAS udeležil zasedanja generalne skupščine
mednarodne mladinske organizacije društev za ZN – UNYANET (Helsinki, oktober
2017);

-

sodelovanje na srečanjih ASP mreže šol UNESCO šol ter ostalih UNESCO deležnikov;

-

predstavitev udeležencev ekspedicije v Omanu (Connecting Cultures Oman) in
pilotnega projekta Connecting Cultures Slovenia 2016 članom društva;

-

prostovoljci MS UNAS so se udeležili dogodka v Ljubljani ob svetovnem dnevu miru
(21. september), kjer je tudi eden izmed prostovoljcev imel nagovor, v katerem je
predstavil svoj pogled na mir prek načel ZN kot tudi preko svojega vidika, vidika
predstavnika mladih;

-

med 25. in 27. septembrom se je predsednica MS UNAS udeležila konference Youth for
Suistainable Europe, ki je potekala v Bruslju:
o na konferenci se je zbralo veliko mladih iz celotne EU, ki so govorili o
vključenosti mladih v uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, h katerim se je
zavezala EU;
o znanje in delo MS UNAS je bilo predstavljeno ostalim prostovoljcem iz
različnih društev in organizacij.

HUMANITARNA DEJAVNOST:
-

UNAS v sodelovanju s slovenskimi humanitarnimi organizacijami zagotavlja
potrebščine prosilcem za azil; donatorska sredstva je za pomoč beguncem zagotovil
Müller Slovenija. Pri aktivnosti sodeluje z ADRA Slovenija. Letos se aktivnost zaključi,
vendar bo društvo poskušalo pobudo ponoviti.
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OPOMBA: Društvo za ZN za Slovenijo je bilo uspešno na Javnem razpisu za izvajanje projektov
ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki
Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter
projekta s področja izobraževanja o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v
državah Zahodnega Balkana v letih 2016 in 2017 Ministrstva za zunanje zadeve RS s projektom
»VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo«; aktivnosti, izvedene v sklopu projekta, so v
poročilu posebej označene.
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