
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv NVO za izvedbo aktivnosti globalnega učenja v času 

Tednov vseživljenjskega učenja 2022 

Platforma SLOGA objavlja poziv za nevladne organizacije za izvedbo do desetih 

delavnic/aktivnosti globalnega učenja v času Tednov vseživljenjskega učenja 2022 

na temo podnebnih sprememb. Sredstva namenjamo iz projekta Climate of Change. 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja 
v Sloveniji. Letošnji TVU potekajo od 9. maja do 12. junija (po dogovoru je lahko delavnica 
izvedena tudi kasneje). 

Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s 
stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.  

Z TVU opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in 
za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu 
dela ter član različnih skupnosti. 

Platforma SLOGA pri izvedbi sodeluje že nekaj let, osredotočamo se na področje globalnega 
učenja. Izbrane organizacije bodo obveščene, kateri od vodilnih tem TVU 2022 se bomo pridružili 
(najverjetneje bo to Zelena prihodnost – lokalno in globalno). 

Na poziv se lahko prijavijo zgolj nevladne organizacije. Za izvedbo posamezne 

delavnice/aktivnosti je na voljo 250 EUR. 

https://climateofchange.info/slovenia/
https://tvu.acs.si/sl/domov/
https://www.acs.si/


Izbrane delavnice/aktivnosti morajo potekati na temo podnebnih sprememb, lahko pa so 

povezane tudi drugimi temami kot so migracije, človekove pravice, dostop do vode, mir in varnost, 

prehranska varnost, revščina … Iz opisa vaše delavnice/aktivnosti naj bo povezava jasno 

opredeljena.  

Namesto delavnice globalnega učenja lahko izvedete manjši javni dogodek (ali se pridružite 

večjemu), na katerem zbirate podpise za peticijo Climate of Change.  

Pri snovanju delavnice/aktivnosti se oprite na gradiva Climate of Change. 

Rok za prijavo je 9. maj 2022. Prijavitelji bodo o rezultatih poziva obveščeni 10. maja 2022. 

Zainteresirane nevladne organizacije se lahko na poziv prijavijo prek kratke spletne prijave, v 

kateri morajo navesti naslov delavnice/aktivnosti, vsebino, datum, uro in lokacijo izvedbe, ciljno 

publiko in pričakovano število udeležencev. 

Posamezna organizacija lahko prijavi več aktivnosti. Za vsako aktivnost morate prijavni obrazec 

izpolniti posebej.  

Platforma SLOGA si pridružuje pravico, da izbere nobeno, eno ali več delavnic/aktivnosti po 

strokovni presoji. Pri izboru bodo imele prednost delavnice/aktivnosti, ki bodo izvedene za večje 

število ljudi, in/ali v okoljih, kjer globalno učenje ni pogosto prisotno, in/ali bodo zagotovile večje 

število zbranih podpisov peticije. 

Pogoji za financiranje izbranih delavnic: 
- delavnica je prijavljena prek centralnega spletnega obrazca za izvedbo aktivnosti letošnjih 
Tednov globalnega učenja (navodila prejmete ob obvestilu o izboru); 
- izpolnjena lista prisotnosti in/ali potrdilo o izvedbi (kadar gre za mladoletne) (predpisana obrazca 
prejmete ob obvestilu o izboru); 
- vsaj ena fotografija dogodka, primerna za objavo; 
- logotipi financerjev so natisnjeni in postavljeni na vidno mesto na dogodku (kar dokažete tudi s 
fotografijo); 
- objava novice o izvedbi aktivnosti z ustreznimi logotipi in referencami na spletni strani izvajalca; 
- objava o izvedbi aktivnosti na enem od spletnih socialnih omrežjih z ustreznimi ključniki in 
omembami; 
- poročilo o izvedbi aktivnosti (obrazec prejmete ob obvestilu o izboru); 
- izbrani izvajalci bodo z udeleženci delili povezavo do spletnega vprašalnika za evalvacijo 
(povezavo in QR kodo prejmete ob obvestilu o izboru). 
 
Rok za oddajo poročila s prilogami: 15. 7. 2022 (oz. po dogovoru, če bo aktivnost izvedena izven 
uradnega termina TVU 2022) 
 
Izplačilo bo izvedeno šele po prejemu vseh zahtevanih dokumentov. 
 

Vse dodatne informacije so na voljo pri Patriciji Virtič, vodji projekta Climate of Change prek 

elektronske pošte na naslov patricija.virtic@sloga-platform.org. 

 

https://climateofchange.info/slovenia/participate/1716/
https://climateofchange.info/slovenia/press-corner
https://forms.gle/Z63zufmbHUsrHwe4A
https://pro.acs.si/prijava_tvu/


Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter 

posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in 

skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov 

človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter 

delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, 

okoljskim ter na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam. Več: 

www.globalno-ucenje.si. 

Platforma SLOGA združuje slovenske nevladne organizacije s področja razvoja, globalnega 

učenja in humanitarne pomoči. Več: www.sloga-platform.org. 

Climate of Change: Projekt End Climate Change, Start Climate of Change sooblikuje in izvaja 

16 evropskih organizacij civilne družbe. Cilj projekta je pri mladih Evropejcih dvigniti ozaveščanje 

in kritično razumevanje migracij, ki jih spodbujajo podnebne spremembe kot eden največjih 

izzivov današnjega soodvisnega sveta. Več: http://www.climateofchange.info/slovenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij 

civilne družbe. Cilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega 

kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov 

današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje 

in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali 

Vlade Republike Slovenije. 

 

www.globalno-ucenje.si
www.sloga-platform.org
http://www.climateofchange.info/slovenia

