»Ko se srečamo, spremenimo svet«
na temo mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj
Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo osnovnošolce vabi k sodelovanju na natečaju ob
mednarodnem dnevu človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja je mednarodno leto
trajnostnega turizma za razvoj.
Dne 10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v
Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948. Ta zgodovinski dokument je na globalni ravni
prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice in da
so do svojih pravic ter svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, spol,
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, kraj
rojstva ali katero koli drugo okoliščino.
S tradicionalno proslavo dneva človekovih pravic si tudi na Društvu za ZN za Slovenijo
prizadevamo opozarjati na pomen varstva in spoštovanja teh temeljnih vrednot. Ob tej
priložnosti že dvanajsto leto objavljamo natečaj, v okviru katerega želimo osnovnošolcem
ponuditi priložnost, da svoje vtise in razmišljanja izrazijo skozi risbo ali besedo. Natečaj je
razdeljen na dva sklopa:
1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali
drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
Potovanja odpirajo vrata medkulturni izmenjavi in dialogu. Z več kot 1,2 milijardami ljudi, ki
vsako leto prečkajo mednarodne meje, turizem predstavlja zlato priložnost za razbijanje ovir
nevednosti in predsodkov. To priložnost je prepoznala tudi OZN in leto 2017 razglasila za
mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj.

Natečaj poteka v okviru UNESCO mladinske platforme, ki jo sofinancira Slovenska nacionalna komisija
za UNESCO.
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Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic z naslovom

V tem duhu razvoj turizma, ki je upravljan odgovorno in trajnostno, pomeni razvoj kreativne
ekonomije kot gonilne sile rasti in inovacij. Poleg tega prispeva k boju proti revščini, spodbuja
medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in večje zavedanje bogate dediščine različnih
civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po
svetu. Na ta način tudi neposredno ali posredno prispeva k udejanjanju Agende 2030 za
trajnostni razvoj.
Pri uresničevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj kot skupnega imenovalca globalnih
razvojnih prizadevanj, na nacionalni ravni ključno vlogo igrajo tudi otroci in mladi. Zato je
Društvo za ZN za Slovenijo izbralo tematsko leto trajnostnega turizma za razvoj v navezavi z
Agendo 2030 za trajnostni razvoj kot temo letošnjega natečaja. Otroke in mlade želimo
spodbuditi k razmišljanju o različnih oblikah razvoja v svetu in globalni solidarnosti.

Natečaj poteka v okviru UNESCO mladinske platforme, ki jo sofinancira Slovenska nacionalna komisija
za UNESCO.
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Danes turizem usmerja globalizacija, ki vodi ogromno rast kroženja blaga in idej, ljudi in
trendov. Krepitev njegove trajnostne poti obiskovalcem omogoča, da uživajo in se učijo iz
raznolikosti kulturne in naravne dediščine ter nematerialnih kulturnih praks. Po drugi strani
vse preveč poznamo tudi vpliv slabega upravljanja turizma, ko se uničuje kulturna in naravna
dediščina ter povečujejo vzorci neenakosti med ljudmi. Prav zaradi razširjenosti in priložnosti
za turizem letos pri UNESCU z ozaveščevalno kampanjo stremijo k temu, da se ta upravlja
odgovorno in trajnostno.

Otroci, ujemite ideje na list papirja ter nam pošljite risbo ali spis.
Rok za oddajo del je 10. november 2017.

Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP« naj sodelujoči pošljejo na naslov:
Društvo za Združene narode za Slovenijo
Cankarjeva 1
1000 Ljubljana
Med pravočasno prispelimi deli bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in
sporočilnost izbrali najboljša dela.
Vsi nagrajenci bodo povabljeni na proslavo, ki bo potekala predvidoma 11. decembra 2017 v
Ljubljani, kjer bodo prejeli priznanja in simbolične nagrade.
Nagrajene risbe in spisi bodo objavljeni na spletni strani Društva za ZN za Slovenijo, nagrajena
likovna dela pa bodo razstavljena v prostorih društva.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Društvo za ZN za Slovenijo v času uradnih ur, in
sicer vsak delavnik med 10. in 14. uro na tel. št. 040 569 001, ali pišete na
info@unaslovenia.org.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Več informacij:
- http://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/cilji-trajnostnega-razvoja/
- www.unaslovenia.org
- http://www.tourism4development2017.org/
- http://en.unesco.org/iyst4d

Natečaj poteka v okviru UNESCO mladinske platforme, ki jo sofinancira Slovenska nacionalna komisija
za UNESCO.
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Razvoj trajnostnega turizma zajema številna razvojna področja, ki se neposredno ali posredno
dotikajo življenja vsakega posameznika, zato so pogledi in predstave mladih na svet
prihodnosti izjemnega pomena. Z razpisom želimo mladim ponuditi priložnost, da na kreativen
način izrazijo svoj pogled na ključne globalne izzive.

v organizaciji Društva za Združene narode za Slovenijo

Prijavnica za sodelovanje na literarnem/likovnem natečaju
(ustrezno obkrožite)

Naslov poslanega dela: _____________________________________________________________
Ime in priimek avtorja/ice: ________________________________________________________
Naslov avtorja/ice: _________________________________________________________________
Telefon ali e-pošta avtorja/ice: ___________________________________________________
Naziv in naslov šole: _______________________________________________________________
Razred oz. oddelek: ________________________________________________________________
Mentor/ica: _________________________________________________________________________

Podpisani starš oz. zakoniti skrbnik avtorja/ice izjavljam, da sem seznanjen/a s
pravili natečaja in da soglašam, da moj otrok s svojim delom sodeluje na natečaju.

Datum: _______________
Podpis starša oz. skrbnika: _______________________

Izpolnjeno in podpisano prijavnico priložite poslanemu delu.

Natečaj poteka v okviru UNESCO mladinske platforme, ki jo sofinancira Slovenska nacionalna komisija
za UNESCO.
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Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

