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“Svet moramo seznaniti z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki bo zagotovo spremenila
planet na bolje in zagotovila, da nikogar ne bomo pustili za sabo. Bolj bomo komunicirali o
ciljih trajnostnega razvoja, več ljudi bo seznanjenih z agendo, s tem pa bodo vlade pod večjim
pritiskom javnosti, da bodo cilje tudi uresničile.”
Cristina Gallach, nekdanja generalna podsekretarka Združenih narodov za komuniciranje in
odnose z javnostmi
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KAZALO

Januarja 2015 je Društvo za Združene narode za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) prevzelo
koordinacijo delovanja UNESCO mladinske platforme (UMP). Z gotovostjo lahko trdimo, da gre za
edinstven slovenski projekt, ki ga društvo izvaja v sodelovanju oziroma partnerstvu s Slovensko
nacionalno komisijo za UNESCO.
Splošen cilj društva v letu 2020 je tako kot v 2019 krepiti partnerstva po Sloveniji za nadgradnjo
pestrega programa iz preteklih petih let in ga še bolj integrirati v delovanje društva ter njegove
prepoznavne aktivnosti.
Ciljna skupina so predvsem mladi do 29. leta starosti. Slednje bomo nagovarjali na različne načine in
prek raznolikih aktivnosti, vse s ciljem, da jih čim bolj tesno povežemo z Organizacijo Združenih
narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Vsekakor bomo tudi osveščali širšo javnost o
delovanju UMP in UNESCO, še posebej skozi lasten medij, da bo širša javnost pozorna na nas in na naš
pester program.

1.1 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilji trajnostnega razvoja
Med 25. in 27. septembrom 2015 je v New Yorku (Združene države Amerike) kot zasedanje na visoki
ravni Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) potekal Vrh OZN o trajnostnem
razvoju, ki je prinesel nove usmeritve razvojnih prizadevanj za naslednjih 15 let – svetovni voditelji so s
konsenzom sprejeli Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030.
Za razliko od razvojnih ciljev tisočletja novo razvojno agendo s 17 cilji trajnostnega razvoja zaznamuje
univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja implementirajo tudi države donatorice
razvojne pomoči.
Novi cilji, ki se jih naslavlja tudi z globalnimi cilji, na uravnotežen način naslavljajo tri dimenzije
trajnostnega razvoja (ekonomsko, socialno in okoljsko); za njihovo implementacijo bodo ključna pristna
partnerstva relevantnih deležnikov.
Globalni cilji so v veljavo stopili 1. januarja 2016.
Cilji trajnostnega razvoja, imenovani tudi globalni cilji, postavljajo nove temelje pri naslavljanju
neenakosti s pestrim naborom globalnih izzivov: izkoreninjenje revščine in lakote, dobro zdravje,
kakovostna izobrazba, enakost med spoloma, čista voda ter urejene sanitarije, dostopna in čista
energija, dostojna delovna mesta ter gospodarska rast, inovacije, zmanjševanje neenakosti, trajnostna
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1 Uvodna pojasnila

2 Programske vsebine
2.1 PROMOCIJA IN NADGRAJEVANJE SPLETNEGA MEDIJA »pOZNavalec«
Namen je nadaljevati s krepitvijo medija, ki je nastal v 2016 skozi njegovo promocijo in nadgradnjo s
tematskimi vsebinami, ki so povezane z UNESCO in še posebej cilji trajnostnega razvoja.
Cilj je krepiti raziskovalno novinarstvo med mladimi s poudarkom na vsebinah povezanih z UNESCO in
širše cilji trajnostnega razvoja.
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mesta, odgovorna poraba, podnebni ukrepi, neonesnaženi oceani in zemlja ter partnerstvo za
doseganje ciljev.

Rezultati: Čez leto bomo objavili vsaj 250 novic in dosegli vsaj 10.000 bralcev na letni ravni.
Datum: objave čez celo leto.
So-organizatorji: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Informacijska služba Združenih narodov
(ZN) na Dunaju.

2.2 NADGRADNJA IN PROMOCIJA SPLETNEGA PORTALA »SKUPAJ MOČNEJŠI«
TER DELAVNICE PO (UNESCO) ŠOLAH
PORTAL SKUPAJ MOČNEJŠI:
Spletni portal »Skupaj močnejši« je učni pripomoček oziroma odprti vir izobraževanja za osnovne in
srednje šole, kjer učitelji ter učenci najdejo relevantne vsebine iz področja delovanja ZN, vključno z
UNESCO.
Cilji aktivnosti so:
- krepiti odprte vire izobraževanja;
- na portal vključiti opis UNESCO in aktivnosti organizacije povezane z mladimi;
- nadgraditi portal z desetimi (10) vsebinami globalnega učenja;
- po družbenih omrežjih in šolah promovirati uporabo tega pripomočka.
Rezultat: Na portalu predstaviti vsaj deset (10) novih delavnic s področja ciljev trajnostnega razvoja,
UNESCO in ZN nasploh.
DELAVNICE PO (UNESCO) ŠOLAH:
Društvo v zadnjih letih na osnovnih in srednjih šolah izvaja delavnice, v katerih z neposrednim stikom z
učenci oz. dijaki enega ali več razredov predstavimo teme povezane z ZN, s posebnim poudarkom na
ciljih trajnostnega razvoja.
Učenci oz. dijaki pridobijo nova znanja in veščine s področja globalnih izzivov, hkrati pa z
izobraževanjem o globalnih izzivih spodbujamo aktivno državljanstvo. Društvo bo v sklopu UMP
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Mladi bodo še naprej aktivno vpleteni v razvoj novega medija, in sicer pri pripravi vsebin ter tako
aktivno krepili pluralnost medijske krajine v Sloveniji.

V delavnicah bodo učenci in dijaki spoznali človekove pravice, medkulturni dialog in cilje trajnostnega
razvoja.
Delavnice se prioritetno izvajajo z UNESCO šolami.
Rezultat: Izvedba vsaj sedem (7) delavnic po Sloveniji. Pričakujemo vsaj sto (150) udeležencev.
Datum: promocija tekom leta, nadgrajevanje portala in izvedba delavnic čez celo leto.
So-organizatorji: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, MZZ, MIZŠ, Informacijska služba ZN na
Dunaju.

2.3 MOTIVACIJSKA SREČANJA UNESCO MLADINSKE PLATFORME
Motivacijska srečanja bodo potekala enkrat na vsake dva meseca v letu 2020. Namen srečanj je
neformalno druženje vseh prostovoljcev UMP in partnerjev, spremljanje dogajanja in izvedbe
programa UMP, zbiranje novih idej za projekte in aktivnosti platforme. Srečanja bodo potekala na
poljubnih lokacijah v Ljubljani skozi celotno leto.
Cilj motivacijskih srečanj je izbrane mlade še bolj povezati med seboj in jih spodbuditi, da razkrijejo
svoje talente in interese.
Rezultat: Pričakujemo vsaj pet (5) udeležencev na srečanje, predvidoma šest (6) srečanj.
Datum: vsake dva meseca v letu 2020.
So-organizator: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

2.4 UDELEŽBA NA MEDNARODNIH MLADINSKIH DOGODKIH
Namen aktivnosti je spodbujati mednarodno mobilnost mladih in krepitev znanja skozi konference
povezane z ZN in še posebej UNESCO.
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nadaljevalo z izvajanjem delavnic po slovenskih osnovnih in srednjih (UNESCO) šolah. V kolikor interes
med UNESCO šolami ne bo zadosten, bomo delavnice izvedli tudi po drugih šolah.

Rezultat: Predvidena udeležba vsaj dveh (2) oseb na dveh (2) različnih dogodkih.
Datum: tekom leta.
So-organizator: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

2.5 PROJEKT TUDI JAZ SEM TUKAJ!
Namen projekta bo razširiti ozaveščenost o trenutnem položaju in vlogi žensk v družbi ter dati
samozavest in spodbuditi vse ženske, še posebej mlada dekleta, k razmišljanju, da so vredne in
sposobne doseči enak položaj na poslovnem, akademskem, športnem področju … kot moški. S tem jim
bomo pokazali, da imajo tudi one možnost za uveljavitev v pretežno moških področjih.
Cilj projekta je predstaviti mladim (višji razredi osnovne šole in srednje šole) pomen in položaj žensk v
sodobni družbi.
Metoda: pogovor z gosti v obliki okrogle mize in izdelovanje plakatov po skupinah na eno izmed tem
pogovora, ki jih bodo učenci na koncu predstavili ostalim.
Rezultat: Izvesti vsaj štiri (4) delavnice po osnovnih in srednjih šolah. Predvideno število udeležencev
na delavnico je minimalno 20.
Datum: delavnice skozi celo leto.

2.6 DELAVNICI O POMENU OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE
Kulturna dediščina je vse tisto, kar je rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti,
družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v določenem prostoru. Je zapis časa,
življenja, izkušenj, znanja in spretnosti. Vsak zapis pusti drugačno sled, v kateri pa lahko poiščemo
skupne značilnosti, ki nas povežejo pri ohranjanju skupne preteklosti in prihodnosti.
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Cilj aktivnosti je širjenje obzorij mladim na mednarodnih mladinskih dogodkih in mednarodno
povezovanje z drugimi mladinskimi organizacijami po svetu.

Delavnica na neformalen in inovativen način deležnike seznani z delom na področju ohranjanja
dediščine in v njih prebudi željo do spoznavanja naše kulturne dediščine. Ob tem izpostavljamo
dejstvo, da spomeniki ne pripadajo nam in smo v času našega življenja le kratek čas odgovorni za njih,
zato moramo z vso odgovornostjo poskrbeti, da jih bomo naslednjim generacijam predali v neokrnjeni
podobi, a v dobro ohranjenem materialnem stanju. Ko cenimo svojo dediščino, identiteto, lahko širimo
obzorja s spoznavanjem skupne dediščine in iskanjem skupnih korenin na širšem prostoru.
Cilj delavnice so osveščeni posamezniki, ki jim bo mar za kulturno dediščino in da bo živela naša
dediščina drugačno, boljšo civilizacijsko, pojavno in duhovno usodo.
Rezultat: Dve (2) delavnici, pričakujemo pa okoli 70 udeležencev na delavnico.
Datum: delavnici se predvidoma izvedeta v času dneva oceanov in Evropskega tedna kulturne
dediščine.
So-organizator: Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.

2.7 ARTEKO - TABOR ZA OTROKE
Namen izvajanja projekta je omogočanje otrokom aktivno udeležbo, sodelovanje v skupini,
samostojnost, preživeti dneve brez staršev, si poiskati nove prijatelje, kar je v spreminjajoči se družbi
večji problem, kot smo si pripravljeni priznati.
Aktivnost je zasnovana z namenom, da otrokom pomagamo razvijati občutek ustvarjalnosti,
sprejetosti, uspešnosti ter lastne vrednosti. Otrokom želimo omogočiti, da pridobijo čim več pozitivnih
izkušenj, ki jim bodo v pomoč pri razvijanju lastne osebnosti.
Cilj: otrokom približati likovno umetnost, literaturo, glasbo ter jih usmeriti v ekološko razmišljanje in
obnašanje pri vsakdanjih opravilih.
Učili se bodo predvsem skozi igro, za kar imamo na razpolago 85 zabavnih kreativnih iger.
Delavnice se izvedejo v sodelovanju z UNESCO šolami.
Rezultat: Štiri (4) dnevi otroškega tabora za predvidoma dvajset (20) otrok.
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Naloga in dolžnost nas vseh je varovanje in ohranjanje dediščine, da se lahko iz generacije v generacijo
prenašajo vrednote in tradicije, ki jih dediščina predstavlja. To lahko dosežemo le s kontinuirano
dediščinsko vzgojo in z napredkom v razmišljanju o odnosu do lastne kulturne dediščine.

So-organizator: Zavod za mednarodno ustvarjalnost in kulturo QRA.

2.8 OSTALE AKTIVNOSTI

Podaljšanje domene in gostovanja UMP spletne strani
Vzdrževanje UMP spletne strani
Domena pryde.si
Mirovniški festival: potni stroški in materialni stroški
Predstavitev UMP na festivalu LUPA
Udeležba na UNESCO teku
Nov poziv za UNESCO glasnike in ekskurzija zanje v Benetke
24 ur z reko Muro (soorganizator: Milena Antonić)
Tiskanje materialov za potrebe delovanja in promocije UMP
Urejanje računovodske dokumentacije (stroški računovodstva)
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Datum: julij/avgust, predvidoma štiri (4) dni.

Pričujoči program je zastavljen za celotno leto 2020.
Cilji:
1. Slediti usmeritvam k pozivu za predlaganje projektov in aktivnosti Slovenske nacionalne
komisije za UNESCO (SNKU) za leto 2020.
2. V letu 2020 povezati, informirati in aktivirati vsaj 12.000 ljudi, predvsem mladih.
3. V 2020 izvesti osem (8) glavnih projektnih enot/aktivnosti.
4. Okrepiti sodelovanje z UNESCO šolami pri skupnih projektih.
5. Prispevati k večji osveščenosti o ciljih trajnostnega razvoja ter pomenu doseganja le-teh.
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3 Cilji programa

Orodja komuniciranja so:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

klasična orodja: sporočila za javnost, srečanja z novinarji, tematske objave v medijih;
glavni govorci: znane osebnosti, športniki, odločevalci idr.;
spletna orodja: spletne strani, spletni portali, blogi;
informiranje prek Društva za Združene narode za Slovenijo in partnerskih organizacij;
izvajanje redne optimizacije za spletne iskalnike na ključne besede (cilji trajnostnega razvoja,
globalni cilji, UNESCO);
uporaba spletnih družabnih omrežij: Facebook in Twitter.
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4 Pregled orodij komuniciranja

