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1. SPLOŠNO 
 

   1. 1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
 

HUMANITAS 2017 
 
 

Organi društva  
 

Občni zbor: 41 članov 
 

Predsednik: David Limon (pravična trgovina, program podporništva otrokom in lok. skupnostim) 
Podpredsednica: Mirjana Želježič (platforma Refugees Welcome) 

Izvršni odbor: David Limon (predsednik), Mirjana Želježič (podpredsednica), Eva Marn (platforma Refugees 
Welcome), Barbara Vodopivec  (platforma Refugees Welcome, gibanje BDS), Nina Vodopivec, Mateja Kraševec 

(vodja društva) 
Nadzorni odbor: Rene Suša, Nina Arnuš, Katja Mrak 

Častno razsodišče: Maja Visenjak Limon, Helena Zajec, Nataša Marn 
Sekretarka - vodja društva: Mateja Kraševec 

 
 

Zaposleni:  
Mateja Kraševec (vodja društva in koordinatorica projektov, strokovna sodelavka na projektu SAME World), 

Dado Kebe (program podporništva otrokom in lokalnim skupnostim), Alma Rogina (vodja projekta »Scouting 
our Way towards Active Global Citizenship in EYD 2015 and beyond«; koordinacija skupine trenerjev 

GU, pokrivanje področja razvojnega sodelovanja) Manca Šetinc Vernik (vodja projekta SAME World, 
pokrivanje področja migracij in diskriminacije, PR aktivnosti), Tina Trdin (koordinatorica izobraževalnih 

programov; vodenje projekta CULPEER in GE Agora; strokovna sodelavka na tekočih projektih), Darja Cupin 
(javna dela – 2 meseca: koordinacija Hiše svetov; koordinacija prostovoljcev; pomoč na tekočih projektih), 

Andreja Šmrgut Okrajšek (2 meseca: gibanje Zate, Zame, za Svet) 
 

 
Zunanji sodelavci:  

Klavdija Štajdohar (PR dejavnosti), Tina Lazar (koordinacija programa Svetovne lutke), Janja Sedlaček 
(promocijske dejavnosti in sodelovanje pri pripravi kampanje projekta SAME World; promocija programa 

podporništva otrokom in lokalnim skupnostim), Boštjan Gretić (gibanje Zate, Zame, za Svet; fotografija in film) 
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 2. RAZVOJNO SODELOVANJE 
 

2. 1. PROGRAM PODPORNIŠTVA OTROKOM IN LOKALNIM SKUPNOSTIM  
in BOTRSTVO V SLOVENIJI 

 
Zaradi prehoda na nov sistem programa podporništva (v letu 2016), imamo še vedno nekaj težav pri pojasnjevanju 
novega sistema podpornikom/botrom, ki so se vključili v program pred letom 2015. Vsem tistim, ki težko sprejmejo, 
da ne dobivajo več informacij o konkretnem otroku, smo omogočili, da te informacije še vedno lahko dobijo – 
večinoma preko direktnega stika z lokalnim koordinatorjem. 
Podporniki so tekom leta 2017 prejeli 3 glasila programa podporništva, ročno izdelane čestitke in kartice s popusti 
za trgovino 3 Muhe. V začetku leta 2018 bodo prejeli še letno poročilo.  
 
Ob koncu leta 2017 smo uspeli lansirati novo spletno stran za podporništvo (http://podpornistvo.humanitas.si/sl/), 
obenem smo pripravili novoletni poziv k dobrodelnosti za podporo projekta Zelena vas v Gani. Večjega odziva ni 
bilo, le nekaj simboličnih donacij.  
Septembra smo se zaradi promocije programa udeležili 19.mirovniškega festivala ob dnevu miru v Slovenj Gradcu  
 
Na začetku leta 2017 smo imeli 337 podpornikov. Tekom leta je iz različnih razlogov prišlo do 30 prekinitev. Prijavilo 
se je 5 novih podpornikov, tako da smo imeli ob koncu leta 2017 skupaj  312  podpornikov. 
Letos so podjetja in posamezniki donirali v višini 370 € za nakup knjig za knjižnice v Gani in Burkini Faso.  
 
Dejavnosti, ki se odvijajo na lokacijah:  
 
GANA, LARABANGA:  
V knjižnici  so mladi lokalni prostovoljci nudili pomoč otrokom pri domačih nalogah in učenju. V aprilu in maju so v 
sodelovanju z osnovno šolo Larabanga organizirali tudi delavnico za krepitev zmogljivosti učiteljev. Namen 
usposabljanja je bil poskrbeti, da bi se učitelji bolj zavedali, kaj vse je potrebno za pripravo uspešne učne ure.  
Knjižnico na teden obišče približno 120 učencev in nekaj učiteljev. Na začetku leta 2018 bodo praznovali 10. 
obletnico knjižnice in centra. 
Sobe za goste najelo nekaj več ljudi kot leta 2016, vendar so številke še vedno nizke. 
 
GANA, BUSUA in okolica: 
V začetku semestra knjižnico v Busui na dan obišče med  10 do 15 otrok, v izpitnem obdobju pa njihovo število 
pade na 5 do 10 otrok. Med počitnicami organizirajo učne skupine za pomoč učencem, da lažje napredujejo v šoli. 
Dostopa do interneta zaenkrat nimajo urejenega, saj stroškov trenutno ne bi uspeli pokrivati. 
Klinika oz. lokalna ambulanta dobro deluje, v tem letu jim je EHT Network nudil logistično podporo in nabavil del 
opremo za delovanje. Sodelujejo tudi z ganskim ministrstvom za zdravje, ki krije plačilo dveh medicinskih sester 
ter kliniko oskrbuje z zdravili in drugim materialom. Od junija 2017 se je na kliniki zdravilo povprečno 50 bolnikov 
na mesec. Približno 80% teh je bilo otrok z malarijo in virusnimi infekcijami.  
Ker turizem v Busui upada, so sobe za  goste (sedaj dve sobi s kuhinjo) bolj slabo obiskane.  
V bližini glavnega mesta Accre je projekt biološkega vrtnarjenja Zelena vas, ki ga upravljajo otroci, vključeni v 
program podporništva in organizacija EHT-Network, v polnem teku. Uspešno so pridelali veliko različnih vrst 
zelenjave. S prodajo zelenjave so lahko pri šolanju podprli enega dodatnega otroka iz skupnosti. Otroci del pridelka 
zadržijo tudi za lastne potrebe. Izgradnja ribogojnice je potekala od februarja do marca 2017. Trenutno imajo v treh 
ribnikih 2500 rib tilapia in 400 somov. Nekaterim materam otrok, vključenih v program podporništva bi radi omogočili 
nakup rib na kredit po zmerni ceni, da jih bodo lahko prodale, si ustvarile dobiček ter pozneje povrnile dolg.  
 
BURKINA FASO:  
Dobro obiskana knjižnica je pridobila nekaj novih knjig od podpornikov programa in nekaterih organizacij, ki delujejo 
na tem območju. Ta prostor služi tudi za sestanke izvršnega odbora Kafulija in za zdravniške preglede, ki jih Kafuli 
organizira za otroke vključene v program podporništva. Knjižnica se srečuje tudi z nekaterimi težavami, kot so na 
primer prekinitve elektrike in izguba knjig afriških avtorjev. Mladi prostovoljci Kafulija so organizirali tudi nekatere 
aktivnosti, na primer: čiščenje dvorišča Kafulijevega mladinskega centra in okolice ter bralne urice in urejanje knjig 
v knjižnici. Udeležili so se jih sponzorirani otroci in njihovi starši. 

http://podpornistvo.humanitas.si/sl/
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Tkalke se nameravajo združiti in ustanoviti zadrugo. Turizem je v zadnjih let zelo upadel zaradi negotovosti v državi. 
Ker je ena od hiš v slabem stanju in potreba obnove, imajo za oddajo na voljo le en prostor. V okviru izvršnega 
odbora Humanitasa smo imeli v preteklem letu precej debat glede sodelovanja s Kafulijem, glede delovanja 
knjižnice in mladinskega centra, predvsem pa glede vzdrževanja nastanitev za goste in promocije turizma. Sam 
program podporništva dobro deluje, nekoliko manj pa je zagona na področju delovanja knjižnice in mladinskega 
centra ter kapacitet za turiste. Zaradi tega smo odprli tudi debato s predsednikom Kafulija. Poleti je Kafuli obiskala 
tudi ena izd članic Humanitasa in se sestala z različnimi akterji, ki tako ali drugače sodelujejo s Kafulijem ali 
uporabljajo njihove kapacitete. Imeli so tudi skupni sestanek s predsednikom in člani Kafulija. Namen je bil ponovno 
definirati kakšni so interesi in plani Kafulija  in kje si želijo podporo oz. skupno delovanje. Nekih dokončnih 
zaključkov nismo sprejeli, jasno pa je da se bomo morali dogovoriti predvsem kako urediti zadeve na področju 
kapacitet za turiste in možnosti nadaljnjega razvoja in promocije odgovornega turizma.      
 
KENIJA: 
Šolsko leto je bilo žal moteno s protesti, ki so potekali zaradi predsedniških volitev. Dva od naših sponzoriranih 
otrok sta v nasilju izgubila skrbnike in zdaj zanju skrbijo drugi. V času protestov so bile šole zaprte in otroci so ostali 
doma, razen tistih, ki so opravljali nacionalne izpite. Vseh 10 otrok, ki so vključeni v Humanitasov program 
podporništva in so se udeležili izpitov, je te tudi uspešno opravilo. 
V Keniji v okviru programa podporništva, z zbranim denarjem, lahko plačujemo le šolnine, ki so precej visoke (višje 
na višji stopnji šolanja). V nekaterih primerih v programu zbrani denar zadostuje le za del šolnin (v dogovoru s starši 
otrok Humanitas prispeva del šolnin, drugi del pa zagotovijo starši sami). 
 
SLOVENIJA: 
V letu 2017 je bilo v slovensko botrstvo vključenih 19 otrok oz. mladih. Otrokom in mladim so botri financirali 
naslednje dejavnosti: mesečne avtobusne vozovnice, šolske stroške, oblačila in obutev, učbenike in šolski material, 
študijsko ekskurzijo, karte za plavanje, tečaj gimnastike. S starši otrok, ki so vključeni v slovensko botrstvo imamo 
stalno komunikacijo glede potreb in stroškov, ki bi jih starši in otroci želeli pokriti s pomočjo programa botrstva. 

 
       2. 2. PRAVIČNA TRGOVINA 
 
Pravična trgovina 3MUHE je v letu 2017 prešla izpod okrilja Odjuge, z.b.o. pod novo organizaicjo Zavod za pravično 
trgovino 3MUHE, katerega edini lastnik je postal Društvo Humanitas. Predsednik novega zavoda je postal David 
Limon, direktorica pa Živa Lopatič. V Zavodu sta bili ob koncu leta zaposleni Živa Lopatič (40 %) in Katarina Vlašič 
(100 %). Poleg njiju je konstantno aktivnih okrog 15 prostovoljcev. Zanje po potrebi organiziramo izobraževanja 
o pravični trgovini in aktualnih aktivnostih, ki jih izvajamo za povečanje zavedanja o pravični trgovini. V letu 2017 
smo trgovino 3MUHE tudi prenovili in jo s pomočjo sredstev v višini 16.000 EUR, ki so bila zbrana v akciji ”Korak k 
pravičnejšemu svetu. Naredi ga z nami!” napolnili z novimi zalogami. Del zalog pa je bil prenešen iz Odjuge, z.b.o. 
Prodaja je bila v prvi polovici leta 2017 precej boljša od prejšnjih let, v drugi polovici se je ta trend nadaljeval in leto 
zaključili s precej solidnim prodajnim rezultatom, kljub povečanju stroškov (predvsem stroškov za zaposlene).  
Leto 2017 je bilo namenjeno predvsem prenosu poslovanja iz Odjuge, z.b.o., fizični prenovi trgovine in navajanju 
na novo podobo. Prenovo smo izkoristili tudi za komuniciranje pravične trgovine.  
Kljub drugim poudarkom, smo tudi v tem letu izvajali predavanja po šolah in za splošno javnost, v sodelovanju z 
društvom Focus pripravili drugi Fairtrade piknik in sodelovali pri drugih aktivnostih za spreminjanje navad 
potrošnikov (Dan brez nakupov, zaključek projekta Sadje naj bo pravično, izobraževanje NoNaVe …). 
Nadaljevali smo z okrepljeno komunikacijo prek družabnih omrežij (Facebook) in prek e-novic, ki jih redno 
mesečno pošiljamo na več kot 2200 naslovov. 

 
2. 3. KRILCA   

 
Krilca smo v letošnjem letu tudi finančno zaključili, z zadnjim nakazilom 675 eur. Denar je organizacija EHT Network 
porabila za nabavo šolskih potrebščin in športnih rekvizitov za preživljanje prostega časa v okviru projekta Zelene 
vasi.  

 
2. 4. RAZVOJNI PROJEKTI 

 
V letu 2017, razen aktivnosti, ki potekajo v okviru programa podporništva otrokom in lokalnim skupnostim na 
posameznih lokacijah, nismo izvajali razvojnih projektov. Projektov za razvojno sodelovanje v letu 2017 nismo 
prijavljali, predvsem zato, ker ni bilo primernih razpisov.  
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3. GLOBALNO UČENJE 
 

3. 1. HIŠA SVETOV  
  
Program Hiše svetov je v letu 2017 nadaljeval s svojimi ustavljenimi aktivnostmi, v primerjavi s prejšnjima dvema 
letoma sicer v nekoliko manjši meri. Izvedene so bile sledeče aktivnosti:  
 
V letu 2017 so bili napisani sledeči prispevki: 10 recenzij naj knjig, 15 prispevkov za predloge čtiva ob svetovnih 
dnevih, 3 predstavitve knjižnih novosti, 2 prispevka za globalno aktualno.  
V knjižnico je bilo novo dodanih 72 enot različnega gradiva. Skupno se v knjižnice HS zdaj nahaja 1568 različnih 
gradiv. Največ novega gradiva predstavljajo knjige za Kotiček brez meja v arabščini, paštuju, urduju in farsiju. 
Otvoritev Kotička brez meja, se je zaradi prenove prostora, kjer se nahaja Hiša svetov, prestavila na začetek 2018. 
Vse knjige vpisane v sistem cobiss. V knjižnici je bila celo leto na voljo družbenokritična revija New Internationalist. 
V letu 2017 je bilo izposojenih 1893 enot gradiva. 
V tem letu so v knjižnici delovali 3 informatorji, ki so bili na voljo ob ponedeljkih in sredah po dve uri. Z informatorji 
smo imeli dva sestanka (januar in september). Informatorji še naprej mesečno pišejo recenzije naj knjig. 
V letu 2017 je prispevke pisalo 6 prostovoljcev, od teh najpogosteje dva prostovoljca, ostali občasno oz. nekajkrat. 
Še nekaj drugih prostovoljcev je pomagalo pri promociji Hiše svetov na Filozofski fakulteti in na dnevu 
prostovoljstva. 
 
Decembra je MKL, Enota Otona Župančiča preuredila del knjižnice, kjer se nahaja Hiša svetov, pri čemer so tudi 
pobelili stene. Ob tem smo odstranili tepihe in Smetumetove mize ter stole, KOŽ jih je nadomestil s svojimi. Prostor 
Hiše svetov je zdaj potrebno še do konca opremiti, da bo bolj pestro in v slogu Hiše svetov. Prispevke, objavljene 
na spletni strani, izpostavimo tudi na stenah knjižnice in jih čez čas dodamo v mapo, kjer so vsi napisani prispevki 
za Hišo svetov iz zadnjih let in je na voljo za prebiranje v Hiši svetov. 
 
Organizirana je bila projekcija družbenokritičnega filma Climate refugees in pogovor o okoljskih beguncih in 
okoljskih migracijah s profesorico s Pravne fakultete Vasilko Sancin in Andrejem Gnezdo iz Umanotere. Dogodek 
smo organizirali tudi v povezavi s svetovnimi dnevi na te tematike, maja in junija smo namreč ravno obeležili 
svetovne dneve beguncev, podnebnih sprememb in okolja. Do marca je bila v Hiši svetov na ogled razstava 
stripov, ki so jih ustvarili otroci z osnovnih šol na temo Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 2016. Organizirali 
smo promocijo Hiše svetov na Fakulteti za družbene vede, maja smo se udeležili festivala Veseli dan 
prostovoljstva. Sodelovali smo tudi v oddaji »Svetovni dan Čebel in nastanek mednarodnih, svetovnih in evropskih 
dni«, ki je bila 19. maja objavljena na Radio Slovenija Prvi program. Predstavili smo Hišo svetov in pripravo 
prispevkov ob različnih svetovnih dnevih. 
V letu 2017 smo še naprej sodelovali z vodstvom MKL-Enote Otona Župančiča in službo za pridobivanje in 
bibliografsko obdelavo gradiva. Izvedli smo obojestranska izobraževanja: z njihove strani izobraževanja za uporabo 
različnih praktičnih programov (Excel, urejanje fotografij, izdelavo vabil), z naše strani izobraževanje o spletnih virih 
s področja migracij, podnebnih sprememb in globalne neenakosti. 

 
3. 2. DELAVNICE, SEMINARJI IN USPOSABLJANJA 

 
V letu 2017 smo izvedli na šolah in fakultetah 29 (večinoma 5-6 urnih) delavnic. 5 delavnic od 29 je bilo izvedenih 
na dveh fakultetah (Pedagoška fakulteta v LJ in Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici). V maju smo 
s Srednjo zdravstveno šolo v LJ izvedli delavnico o oblačilih in modi, ki jo je posnel RTV Slovenija. Posnetki bodo 
uporabljeni za enega od dokumentarnih filmov v seriji Družbeni fenomeni, ki bo na TV SLO1 predvajana v začetku 
leta 2018.  
Razlog za manjše število delavnic v primerjavi z letom 2016 je vprašanje njihovega financiranja. V okviru projektov 
smo imeli namreč financiranih manj delavnic kot v prejšnjem letu, zato smo lahko šolam ponudili manj brezplačnih 
delavnic, za plačljive pa se odločijo le nekatere šole. 
Obširnejšo ponudbo za izvedbo delavnic po šolah smo poslali ven v septembru 2017. Promocijo smo izvedli tudi 
na konferenci globalnega učenja, 22.11. v Mestnem muzeju. 
 
V 2017 smo nadaljevali z organizacijo rednih mesečnih srečanj trenerjev globalnega učenja, na katerih smo 
predstavljali in preizkušali delavnice. Redno smo si tudi izmenjevali izkušnje glede izvedenih delavnic ter poskušali 
poiskati izboljšave.  

http://www.humanitas.si/?subpageid=701
http://www.humanitas.si/?subpageid=878
http://www.humanitas.si/?subpageid=878
http://www.humanitas.si/?subpageid=904
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Trenerje GU spodbujamo k dodatnemu usposabljanju za delo na področju GU ter za delo z mladimi. V 2017 so 
tako nekateri od trenerjev GU sodelovali tudi v projektih društva (usposabljanje v okviru GE Agora, Peerco, 
Peers for Peace, TTGE in kombinirano usposabljanje SAME, sodelovanje pri predstavi »Skozi oči begunca« ter na 
poletnih taborih za begunce in prosilce za azil).  
Število trenerjev/k, ki redno obiskujejo mesečna srečanja in hospitirajo ali izvajajo delavnice, v 2017 ostaja 
približno enako kot prejšnje leto (trenutno z nami redno sodeluje 8 trenerjev/trenerk). Ker je bilo kar nekaj trenerjev 
udeleženih v različna usposabljanja, smo v 2017 organizirali le 4 srečanja. Zaradi Humanitasovih, pa tudi zaradi 
obveznosti trenerjev, se je bilo časovno namreč zelo težko uskladiti. Smo pa imeli poleg omenjenih srečanj tudi 
individualna srečanja s posameznimi trenerkami, ki so sodelovale pri pripravi in izvedbi delavnic.  
 
V letu 2017 smo usposabljanja učiteljev izvajali kot zunanji izvajalci v okviru projekta Le z drugimi smo, ki ga 
vodita Pedagoški inštitut in ZRC SAZU. Izvedli smo 7 pol-dnevnih seminarjev: 2x OŠ Leskovec pri Krškem, 2x OŠ 
Grm Novo mesto, 2x OŠ Koper in 1x Srednja šola Jesenice. 

Za skupino osnovnošolskih učiteljev iz Koroške smo v Slovenj Gradcu samostojno izvedli pol-dnevno usposabljanje 
in prikaz delavnice na temo Skozi oči begunca.  

V okviru projekta SAME smo v marcu zaključili Humanitasovo kombinirano usposabljanje za učitelje/ice o 
podnebnih spremembah in migracijah (http://edu-kit.sameworld.eu/course/index.php?categoryid=2). 
Usposabljanje je končalo 19 učiteljic in učiteljev, ki so za uspešno zaključeno usposabljanje prejeli potrdila. 

 

Poleg tega smo na povabilo šol in partnerskih NVO izvedli: 

- predstavitev delavnice Skozi oči begunca za multiplikatorje v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja 
(vključene različne šole) v Novi Gorici;  

- predstavitev projekta Skozi oči begunca na Šoli za ravnatelje v Portorožu; 

- predavanje Vsi smo delček enega sveta za srečanje multiplikatorjev v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja 
v Slovenj Gradcu; 

- izvedba interaktivne delavnice o podnebnih spremembah in okoljskih migracijah, v sodelovanju z Umanotero 
in na povabilo Foruma FER; 

- Izvedba mednarodnega webinarja o migracijah in globalnem učenju na GLEN mreži za globalno učenje mladih 

 

Tudi letos smo nadaljevali (neformalno) sodelovanje z nekaterimi akterji na področju izobraževanja, in sicer z 
nekaterimi sodelavci Zavoda za šolstvo in Pedagoškega inštituta ter s profesorico in asistentko na Pravni fakulteti. 
S Pravno fakulteto smo sodelovali tudi pri pravni kliniki, ki je bila v letu 2017 posvečena temi okoljskih beguncev. 
V decembru nas je k sodelovanju pri prijavi projekta namenjenega usposabljanju učiteljev 70 gimnazij, povabil 
Zavod za šolstvo. Prijavo so oddali decembra, rezultate pričakujemo v marcu 2018.  

 
3. 3. KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA 

 
Novembra 2017 smo izvedli tretjo konferenco globalnega učenja, v tem letu naslovljeno Od globalnih izzivov do 
globalnih državljanov: kako naslavljati občutljive teme in ustvarjati prostore sobivanja?. Konference se je udeležilo 
101 udeležencev. Veseli nas, da smo postali tako prepoznavni in hkrati zanimivi ter predvsem uporabni.  
Konferenco je z uvodnim nagovorom otvorila Humanitasova sodelavka Manca Šetinc Vernik, sledili so ji dr. Melita 
Gabrič, v.d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve, dr. 
Stanka Lunder Verlič, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje 
in šport in Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja pri platformi Sloga. 
Provokativnemu uvodnemu predavanju dr. Vanesse Andreotti so sledile tri vzporedne izkustvene delavnice 
globalnega učenja s strani Humanitasa, Mirovnega Inštituta in Vanesse Andreotti ter Reneja Suše. Vsak 
udeleženec je tako poglobljeno spoznal eno od področij globalnega učenja - kapitalizem in potrošništvo, predsodki 
ter samorefleksija. Vse tri delavnice so zasnovale odličen uvod v nadaljnje raziskovanje. 
V zadnjem delu konference je Humanitasova sodelavka Alma Rogina predstavila natečaj "Moj razred deluje 
trajnostno", ki je v tem letu potekal v okviru projekta SAME World. V okviru natečaja smo podelili nagrade 
zmagovalkam - Darji Silan z Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, Bernardi Avsenik in Alenki Gnezda z OŠ Bičevje 
ter Zdenki Resnik s Srednje šole Zagorje. S projekti, ki so jih izvedle skupaj s svojimi učenci in učenkami so nam 
pokazale, da je globalno učenje vsekakor tudi zelo informirana akcija, ne samo pogovor in razmišljanje. Na koncu 
so se na tržnici metodologij predstavile različne NVO, ki delujejo na področju GU, bilo pa je tudi veliko priložnosti 
za neformalno druženje in izmenjavo idej in izkušenj. 

http://edu-kit.sameworld.eu/course/index.php?categoryid=2
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3. 4. PROJEKTI 
 
V letu 2016 smo izvajali 2 večja projekta (Scouting Our Way towards Active Global Citizenship in EYD 2015 and 
beyond / Skavtinje in skavti razmišljamo globalno; S.A.M.E. WORLD - 
SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in Global Education for EYD 2015) 
financirana s strani EuropeAid. Novembra 2017 smo uradno začeli z izvajanjem še enega večjega projekta 
financiranega iz EuropeAid mehanizma, GIGS – Global Issues, Global Subjects. Aktivnosti tega projekta se bodo 
začele v resnici izvajati šele v januarju 2018. Imamo tudi 2 pomembnejša Erasmus+ projekta in sicer CULPEER 
in GE AGORA ter nekaj manjših, nekateri od njih so predstavljali sofinanciranje za večje projekte.  

 
Večji projekti v letu 2017 
 

Večji projekti Vodja projekta Trajanje Vrednost projekta za 
Humanitas v € 

Delež 
sofinanciranja 

Financer 

Skavtinje in 
skavti 
razmišljamo 
globalno 

Alma Rogina 12/2015 – 
12/2017 

111.264,81  5% - 5.585 € Evropska 
komisija 

S.A.M.E. 
WORLD 

Manca Vernik 
Šetinc 

01/2015 – 
03/2018 

263.959,37 
 

15% - 39.593 € Evropska 
komisija 

Global Issues – 
Global Subjects 
(GIGS) 

Alma Rogina 
(začasno Mateja 
Kraševec) 

11/2017 – 
10/2020 

267.103,00  11,2% - 11.187,21 Evropska 
komisija 

 
Projekt SKAVTINJE IN SKAVTI RAZMIŠLJAMO GLOBALNO! 
 
V 2017 smo nadaljevali s projektom »Skavti«, ki poteka v partnerstvu z vodilno organizacijo NaZemi (Češka), 
slovenskimi skavti (ZSKSS) in drugimi NVO iz sedmih držav.  
Letno mednarodno partnersko srečanje je potekalo med 30.1. in 2.2.2017 v Krakowu (Poljska). Naredili smo 
pregled izvedenih projektnih aktivnosti v preteklem letu in naredili načrt za delo v naslednjem letu. Posebno 
pozornost smo namenili pripravi publikacij in organizaciji mednarodnega srečanja maja 2017 v Sloveniji.  
Mednarodno srečanje (International sharing meeting) je potekalo med 10. - 14. majem v Planici. Srečanja so 
se poleg projektnih partnerjev udeležili skavtski trenerji in skavtski voditelji iz sedmih držav (skupaj 58 udeležencev). 
V sodelovanju s slovenskimi partnerji ZSKSS smo izbrali lokacijo ter poskrbeli za vso potrebno organizacijo. Vodja 
projekta je bila aktivno udeležena tudi v pripravo programa ter je urejala vse potrebno za obisk gostje iz tujine, Mary 
Alice Arthur, ki je moderirala program. Novica o dogodku je bila objavljena v Žurnal 24, drugi slovenski mediji o tem 
niso poročali. 
Tekom 2017 smo skupaj pripravljali in uspešno zaključili pripravo več publikacij: 

- Scouts and Guides: Active Global Citizens (GE Publication): priročnik o globalnem učenju, ki vključuje 
opise številnih aktivnosti, primernih za izvedbo v okviru skavtskih programov, pa tudi širše; v angleškem 
jeziku; v sodelovanju z mednarodnimi partnerji.  

- Mravljici na poti (Handbook for children): interaktivna knjižica za otroke; v slovenskem jeziku; v 
sodelovanju s slovenskimi partnerji. 

- Skavtinje in skavti razmišljamo globalno: priročnik in orodja (Handbook for leaders): priročnik za 
skavtske voditelje; v slovenskem jeziku; v sodelovanju s slovenskimi partnerji. 

Vodja projekta je za skavtsko revijo Skavtič napisala članek Kaj je medkulturni dialog in zakaj je pomemben za 
nas vse. 
Tudi v 2017 smo delovali kot »mentorji na daljavo« in podali predloge in komentarje na predlagane ideje za 
globalne akcije in druge aktivnosti, ki so jih skavti nameravali izvesti v Sloveniji. Med drugim smo skupaj z ZSKSS 
pripravili predloge aktivnosti za različne starostne skupine, ki so jih nato skavti izvajali v Tednu globalnega učenja.  
Med 24. – 27. oktobrom 2017 je na Češkem potekalo zaključno mednarodno srečanje vseh projektnih 
partnerjev, ki je bilo namenjeno finaliziranju odprtih projektnih zadev (dogovori o zaključnih projektnih aktivnostih) 
ter evalvaciji projekta, ki jo je vodila glavna evalvatorka s Češke.  

https://drive.google.com/file/d/0B6Orc027XQLWYzlSbEZIXzVjVGc/view
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V sodelovanju z nacionalno evalvatorko je v 2017 potekala tudi zaključna faza evalvacije projekta. Slovenska 
evalvatorka je bila vključena v mednarodno projektno delovno skupino evalvatorjev pod vodstvom glavne 
evalvatorke na Češkem, na nacionalni ravni pa se je glede evalvacije usklajevala s Humanitasom in ZSKSS.  
Proti koncu projekta je zaživela tudi uradna spletna stran projekta http://globalscouting.eu/ , na kateri so poleg 
opisa projekta in projektnih aktivnosti na voljo različna gradiva o globalnem učenju ter foto in video prispevki z 
mednarodnih srečanj na Češke, Slovaškem in Slovenije. 
Projekt se je uradno zaključil 8.12.2017, sledila je še priprava vsebinskih in finančnih poročil ter dokumentov, 
potrebnih za revizijo, ki je bila izvedena s strani čeških revizorjev.  

 
S.A.M.E. WORLD - SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in Global 
Education for EYD 2015 (sofinanciranje s strani US EMBASSY - 3000 usd in UKOM – 7000 eur) 

 
V letu 2017 smo v okviru SAME WORLD “ Sustainaibility, Awareness, Mobilization, Environment in the Global 
Education for EYD 2015” (DCI-NSA-ED 2014/338-120), ki ga sofinancira evropski program EuropeAid, ter 
projektov sofinanciranja UKOM in US EMBASSY nadaljevali tudi projekt SKOZI OČI BEGUNCA, ki ga tako kot 
lansko leto ocenjujemo kot nadvse uspešen, saj zanimanje za naše delavnice in še posebej gledališke predstave 
ne pojenja. Prav tako so ga očitno kot enega bolj inovativnih prepoznali tudi v tujini, saj bomo uvrščeni v izbor 
najbolj inovativnih projektov mreže za globalno učenje GENE Europe, v publikaciji Global Education Innovation 
Award 2017, kar si štejemo v izjemno čast in smo na dosežek nadvse ponosni. Tudi letos smo se zaradi velikega 
zanimanja odločili gledališko predstavo ponuditi širši javnosti (sicer tudi preko plačljivih ponovitev, ki niso bile v 
sklopu projekta). Poglobili smo naše že tako odlične odnose z mnogimi osebami, ki so v življenju izkusile begunsko 
pot, ter se tudi v njihovih očeh izkazali kot zanesljiv partner. Zelo si želimo, da bi Skozi oči begunca lahko nadaljevali 
tudi v prihodnje, saj bomo ob omembi v publikaciji dobili še veliko priložnosti širiti ideje projekta tudi izven meja 
Slovenije. 
 

V okviru SAME WORLD in SKOZI OČI BEGUNCA smo tako izvedli naslednje aktivnosti:  
- IZOBRAŽEVALNI PRIROČNIK: pregled in popravki vsebin poglavij in šolskih aktivnosti, posebno 

pozornost smo namenili popravkom in izboljšavam delavnic, saj so nekatere metodološko in vsebinsko 
pomanjkljive; oblikovana je bila tudi pdf verzija priročnika, ki bo imela tudi svojo CIP kodo in bo dostopna 
na spletu. 

 
- KOMBINIRANO USPOSABLJANJE (BLENDED COURSE): organizirali smo usposabljanje učiteljev 

preko srečanj v živo in tečaja na spletu (2 modula s 6 lekcijami), izvedli smo 3 srečanja (v sodelovanju z 
Umanotero) s slovesnim zaključkom in predajo certifikatov ter nagrad za opravljen tečaj 

 
- MODULI SAME WORLD DELAVNIC ZA ŠOLE: v okviru projekta, kot tudi obeh sofinanciranih projektov 

UKOM in US EMBASSY, smo izvedli 19 celodnevnih modulov interaktivnih delavnic po vsej Sloveniji. 
 
- GLEDALIŠKA IGRA »SKOZI OČI BEGUNCA«: izvedba 16 ponovitev gledaliških predstav za OŠ Škofije, 

OŠ in srednjo šolo Zagorje, Gimnazijo Novo mesto, Srednjo oblikovno šolo v Mariboru, Waldorfsko šolo v 
Ljubljani, Vzgojni zavod Kranj, OŠ Franceta Bevka v Ljubljani (za učiteljski zbor), Pedagoško fakulteto v 
Ljubljani; vse skupaj so bile predstave ocenjene s povprečno oceno 4.65, predstava, ki so si jo ogledali 
samo učitelji, pa celo s 4.9!  

 
- BROŠURA »KO SEM POGLEDAL SKOZI OČI BEGUNCA«: S pripravo in objavo brošure z osebnimi 

sporočili slovenskih otrok in mladine, ki so nastali po gledaliških igrah in so namenjena beguncem, in 
zaključnega dogodka smo želeli ljudem z begunsko izkušnjo, ki so nam bili navdih za gledališko igro, pa 
tudi širši javnosti pokazali drug obraz slovenske družbe in strpnosti njenih najmlajših, ponuditi protiutež 
sovražnemu govoru in nestrpnosti ter izraz moralne opore in spodbude v najtežjih trenutkih njihovega 
življenja skozi besede njihovih najmlajših so-prebivalcev. Sporočila so prevedena v 5 jezikov, poleg 
angleščine še v kurdski, paštu, arabski in farsi jezik. 

 
- ZAKLJUČNI DOGODEK UKOM: Neformalno zaključno druženje s prijatelji z begunsko izkušnjo iz 

azilnega doma smo imeli 8.11. v prostorih Slovenske filantropije, kjer smo gostili približno 30 ljudi in jim 
prebrali najlepše izmed sporočil slovenskih otrok in mladine iz brošure Ko sem pogledal skozi oči begunca. 

 
- ONLINE OBSERVATORIJ OKOLJSKIH KRIVIC: v sodelovanju z BIC Ljubljana, Gimnazijo Ptuj ter 

Humanitasovimi trenerji globalnega učenja ter prostovoljci je bilo objavljenih 27 primerov okoljske 

http://globalscouting.eu/
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nepravičnosti po vsem svetu, 10 podrobneje raziskanih primerov ali t.i. case-file folderjev ter napisanih 10 
blogov, ki so bili objavljeni na spletu in deljeno preko naše FB strani 

 
- ORGANIZACIJA POLETNEGA TABORA ZA STARŠE Z MALIMI OTROKI – poleti (julija in avgusta) smo 

organizirali dva 3-dnevna tabora svetov za starše z malimi otroki, povabili pa smo tudi družine iz azilnega 
doma ter družine iz socialno ranljivih okolij (v sodelovanju z ZPMS). Skupaj je oba tabora obiskalo 110 
ljudi. 

 
- ZBIRANJE DOBRIH PRAKS (BEST PRACTICES COMPENDIUM): Humanitas je bil vodilni partner v tej 

aktivnosti, zbrati je bilo treba 50 dobrih praks z globalnega juga, ki smo jih objavili v zborniku najbolj 
navdihujočih praks o izobraževanju za trajnostni razvoj.  

 
- ORGANIZACIJA EVROPSKEGA TEKMOVANJA ZA ŠOLE: objavili smo razpis, na katerega smo k 

sodelovanju povabili slovenske učitelje/ce z opisi dobrih praks globalnega učenja na teme iz projekta, 
izbrali strokovno komisijo ter 3 nagrajene nacionalne projekte, ki so Slovenijo zastopali na evropskem 
tekmovanju. Na konferenci globalnega učenja smo podelili tudi nagrade ter jih povabili, da se predstavijo 
udeležencem konference. 

 
- RAČUNALNIŠKA IGRICA: razvili smo računalniško igro o okoljski pravičnosti in podnebnih spremembah 

ter jo s pomočjo kampanje Zate, zame, za svet razširjali med slovensko mladino 
 
- 5 LOKALNIH AKCIJ SODELOVANJA Z MANJŠINSKIMI SKUPNOSTMI (in ljudmi z begunsko / 

migrantsko izkušnjo): Na OŠ Bičevje so se s šolsko skupnostjo priključili gibanju Zate, zame, za svet in v 
sodelovanju z nami posneli spodbudna sporočila o tem, zakaj smo vsi delček istega sveta (v sodelovanju 
z Zlatkom). Na Srednji oblikovni šoli v MB so vzpostavili kreativno sodelovanje z integracijsko hišo in 
gradijo nove mostove sodelovanja in odkrivajo nove osebe in prijateljstva. Na MC Podlaga so po naši 
delavnici organizirali druženje, imenovano Paralelni svetovi (naše delavnice so jim služile kot navdih), kjer 
so gostili N'Toka in se pogovarjali o trenutni begunski situaciji. Na Srednji šoli v Zagorju so priredili Dan 
sprememb, ki je bila tudi ena od zmagovalnih nacionalnih praks letošnjega natečaja SAME WORLD, ki je 
potekal širom Evrope. Na OŠ Moškrič pa so s šolskimi prostovoljci organizirali in izvedli druženje ob 
ustvarjanju z otroki, ki so hospitalizirani na URI Soča. Namen je bil promovirati sprejemanje drugačnih (v 
tem primeru otrok z motoričnimi motnjami), in ugotoviti, da smo si v resnici zelo podobni, ter hkrati 
ustvarjalno uporabiti odpadne materiale. Vse akcije so po poročanju šol dobro uspele.   

 
- GIBANJE ZATE, ZAME, ZA SVET: v sodelovanju z Zlatkom in agencijo Studio Terminal smo 

zasnovali gibanje Zate, zame, za svet, ki bo osveščalo slovensko javnost o globalni povezanosti sveta, 
predvsem pa otroke in mladino o odgovornosti, ki jo kot globalni državljani vsi skupaj nosimo za naš 
skupen in edini planet ter reševanje največjih izzivov človeštva, kot so podnebne spremembe, uničevanje 
okolja, konflikti ter migracije. Z Zlatkom smo posneli videospot Žive naj vsi narodi, ki je požel veliko 
odobravanja in sprejemanja med širšim občinstvom ter dosegel prvo mesto na video-lestvici Točka na 
RTV Slovenija. Krajše videe smo posneli tudi v sodelovanju z učenci OŠ Bičevje (nekaj tudi z Zlatkom). 
V okviru gibanja nagovarjamo predvsem učence in dijake osnovnih in srednjih šol o globalni povezanosti 
sveta, da pomislijo na odgovornost, ki jo tudi sami nosimo za naš skupen in edini planet. Osrednji simbol 
gibanja je t.i. »vezalka povezovalka« in z nošenjem simbola se mladi zavežejo k odgovornejšemu 
ravnanju, ker jim je mar za naš svet, za ljudi in naravo in se zavežejo k spremembi naših lastnih škodljvih 
navad, ki vplivajo na okolje in ljudi kjerkoli po svetu. 
V gibanju nas je do sedaj podprlo že 8 osnovnih in srednjih šol, številni obiskovalci Mirovniškega festivala 
v Slovenj Gradcu, udeleženci Tabora svetov ter številni prostovoljci, ki sodelujejo z društvom Humanitas. 
Dijake k gibanju nagovarjamo preko različnih interaktivnih metod oz. delavnic, ki smo jih razvili prav z 
namenom ozaveščanja o naših škodljivih navadah in preko računalniške igrice »Imperfect Future«, ki 
prikazuje primere okoljske nepravičnosti širom sveta in učence spodbudi k razmišljanju o njih.  
Odzivi učencev in  dijakov so izredno pozitivni, saj sami pogosto zaključijo delavnico z naborom idej oz. 
sprememb za boljši svet, tako posameznih kot skupnostnih, ki lahko resnično pripomorejo k lepšemu 
svetu, kar nas izredno veseli in nam daje motivacijo, da z gibanjem nadaljujemo tudi v letu 2018. 

 
- UDELEŽBA NA MEDNARODNIH SEMINARJIH: interni sestanek partnerjev v Rimu in tretje mednarodno 

srečanje v Sintri na Portugalskem (oktober 2017). 
 
 

http://www.sameworld.eu/sl/o-projektu/puzzle-game
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Kratkoročni, manjši projekti in akcije v letu 2017 
 
Pravna klinika 2017 na Pravni fakulteti v Ljubljani (2017) 
 
Humanitas je v letu 2017 sodeloval v izvajanju Mednarodne okoljske pravne klinike na Pravni fakulteti v Ljubljani, 
v sodelovanju s PICem. Pod mentorstvom dr. Vasilke Sancin, mag. Maše Kovič-Dine in mag. Senke Šifkovič Vrbice 
ter Mance Šetinc Vernik so sodelujoči študentje in študentke podrobneje preučili stanje okoljsko razseljenih oseb 
(ORO) in njihove možnosti za pridobitev pravne zaščite. Na podlagi preučenih dokumentov in literature s tega 
področja so pripravili definicijo ORO. Ob tem so tudi pregledali pojavnost okoljskih migracij v zgodovini in danes ter 
posledično oblikovali zemljevid žarišč podnebnih sprememb, ki so relevantne za oris okoljskih migracijskih tokov v 
Slovenijo. Prav tako so pripravili tudi dodaten zemljevid o zgodovini okoljskih migracij, saj kot je pokazal nedavni 
množični prihod v Evropo, številni begunci, ki prihajajo tudi v Slovenijo, bežijo pred vojnim stanjem, ki je posledica 
predhodne, dalj časa trajajoče okoljske degradacije. Na podlagi zgoraj opisanih ugotovitev so pripravili posvet na 
to temo na Pravni fakulteti za vso širšo javnost ter članek za revijo Pravna praksa. Oblikovali so tudi spletno stran 
o zaključkih pravne klinike: https://oroslovenia.wordpress.com/o-nas/. 
 
Projekt Training Theatre in Global Education – TTGE (2017 - 2018) 
 
S trejo prijavo na Erasmus+ smo uspeli pridobiti financiranje za izvedbo projekta Training theatre in global education 
(TTGE), ki poteka v 2017 in 2018. Gre za Erasmus+ mobilnost mladinskih delavcev, v projektu pa sodelujejo še 
partnerske organizacije z Madžarske (Egyesek, Fórum Társulat, BAGázs) in Slovenije (Matafir, Voluntariat) ter 
evropska mreža EPTO. 
Namen projekta je razvoj nove metodologije, ki bo povezala tri pristope (globalno učenje, gledališče in medvrstniško 
učenje), uporabna pa bo predvsem za delo z mladimi v različnih socialnih in kulturnih okoljih. 
Med 3. – 8. oktobrom 2017 smo izvedli prvi trening, ki je potekal v Mariboru, udeležilo pa se ga je 10 udeležencev 
iz Slovenije in 10 z Madžarske. Trening so izvedli vodja projekta Alma Rogina, Tina Trdin In Gyuri Benedek (četrti 
trener Kevin Haddad se treninga žal ni mogel udeležiti, je pa aktivno sodeloval pri pripravah programa). Naslednji 
trening bo potekal marca 2018 na Madžarskem. 
 
Z globalnim učenjem do globalnih ciljev (konzorcijski projekt NVO – prijavitelj Sloga), financiran preko 
Ministrstva za zunanje zadeve (2016 - 2017) 
 
V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti v okviru konzorcijskega projekta, pripravljali smo novice in 
tematske prispevke za  novičnik za učitelje ter sodelovali v spletni kampanji. Projekt se je zaključil oktobra 2017. 
 
CULPEER for integration - Cultural and peer-learning approaches for successful integration of 
disadvantaged youth and refugees at school level” (2017 – 2018) 
 
V letu 2017 so v okviru projekta potekali trije projektni sestanki, v Sofiji, Hamburgu in organiziran z naše strani v 
Ljubljani, septembra 2017. Sodelovali smo tudi pri pripravi smernic za Cultural and peer-learning approaches for 
successful integration of disadvantaged youth and refugees at school level. Sodelovali smo pri pripravi spletne 
platforme, ki bo vzpostavljena v letu 2018. V slovenščino smo prevedli vsa besedila ter pripravili enega izmed 
modulov za on-line course - CPLA for diversity and equal opportunities. Sodelovali smo tudi pri pripravi 
promocijskega letaka.  
 
GE Agora (2017 – 2018) 
 
Projekt raziskuje možnosti globalnega učenja skozi »ulične akcije«. V letu 2017 izvedena sta bila v okviru projekta 
izvedena 2 job shadowing, eden v Franciji, drugi v Sloveniji. V Sloveniji so udeleženci job shadowing-a sodelovali 
tudi pri izvedbi prvega poletnega tabora v okviru projekta SAME. Izvedeno je bilo tudi eno usposabljanje za 
multiplikatorje v Italiji. V vseh aktivnostih projekta so sodelovali trenerji GU društva Humanitas. Zasnovana je bila 
tudi spletna platforma https://geagora.eu/ , ki pa še ni javno objavljena. 

 
 
 
 
 

https://oroslovenia.wordpress.com/o-nas/
https://geagora.eu/
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4. OSTALO 
 

4.1. VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV 
 
Uradno je v letu 2017 s Humanitasom sodelovalo 31 prostovoljcev (z vsemi imamo podpisane tudi prostovoljske 
dogovore). Od tega je 18 prostovoljcev iz 3 Muh (od katerih je 7 prostovoljcev sodelovalo samo pri prenovi 3 muh 
februarja 207, ostalih 11 je rednih prostovoljcev 3 Muh). 
21 prostovoljcev je neposredno sodelovalo s Humanitasom, od teh je bilo 13 aktivnih - 6 zelo aktivnih, 7 pa 
občasno, nekateri samo sodelovali enkrat do nekajkrat v letu. 6 prostovoljcev je pripravljalo prispevke ob svetovnih 
dnevih, predstavitev knjižnih novosti in prispevke globalno aktualno, od teh sta jih največ napisala dva, drugi samo 
enega do dva v letu. Nekaj prostovoljcev je konstantno aktivnih pri prevajanju in lekturi besedil, kar obsega tudi 
velik del prostovoljskega dela. 
Prostovoljci pomagajo pri več aktivnostih društva, nekaj takih del iz prejšnjega leta je obsegalo: pisanje 
prispevkov v okviru Hiše svetov, promocija Hiše svetov na Fakulteti za družbene vede (tudi samo dogovarjanje za 
promocijo) in na dnevu prostovoljstva, urejanje gradiva v knjižnici HS po njeni prenovi, izdelava voščilnic za 
podpornike in člane društva, decembra 2017, vpisovanje evalvacij v aplikacijo 1ka, sortiranje oblačil, pomoč pri 
pripravi in izvedbi dogodkov (npr. konference, zaključnega dogodka Skozi oči begunca, priprava scene za 
gledališko igro, lepljenje plakatov in letakov za promocijo dogodkov …), prevajanje (ang-slo, slo-ang) in lekture 
besedil, pomoč na taboru svetov, različne krajše zadeve (priprava pošte, nalaganje materialov na ključke …), 
priprava člankov in blogov o primerih okoljske nepravičnosti po svetu ipd.  Srečanja obstoječih prostovoljcev smo 
organizirali januarja in novembra, srečanje novih prostovoljcev pa marca. Zanje smo pripravili tudi nekaj aktivnosti 
globalnega učenja. Nekaj prostovoljcev pomaga pri veliko aktivnostih, nekaj pa je takih, ki se oglasijo samo 
nekajkrat na leto ob določenih akcijah. Sodelovanje z njihove strani se zmanjša oz. prekine predvsem takrat, ko 
npr. dobijo službo, so zasedeni s študijem ali se začnejo ukvarjati s kakšnimi drugimi aktivnostmi, zaradi katerih 
nimajo več toliko časa. Nekaj je bilo tudi takih, ki naj bi bili zainteresirani in smo z njimi sklenili prostovoljski dogovor, 
a potem skozi leto niso bili aktivni.  
Za leto 2017 smo potrdila z navedbo opravljenega dela pripravili na željo prostovoljca/ke, če so ga dejansko 
potrebovali, so pa vsi aktivni prostovoljci za leto 2017 dobili zahvalo za svojo pomoč Humanitasu. 
Na društvu vodimo evidenco števila prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih ur in jih v okviru letnega poročila 
poročamo AJPES-u (kar smo kot prostovoljska organizacija tudi obvezani).  
 

4. 3. PR in SODELOVANJE Z MEDIJI  
 
V letu 2017 so o društvu Humanitas in njegovih aktivnostih poročali vsi večji slovenski mediji. Skupno število objav 
je bilo 21, poročali pa so med drugim RTV Slovenija, 24ur.com, Dnevnik, Delo, Večer, Viva, Žurnal24 in Siol. Največ 
novic se je nanašalo na vprašanja, povezana s položajem beguncev, in pravično trgovino.  
Zelo dobra je bila tudi obiskanost Facebook profila. Število všečkov je naraslo za dobrih 25 odstotkov. Objavljenih 
je bilo 350 objav, s povprečnim dosegom 715 ljudi. 

 

      4. 4. SODELOVANJE Z NVO, MREŽAMI in drugimi institucijami 
 

Platforma SLOGA 
 
V letu 2017 smo še naprej sodelovali s platformo Slogo. Humanitas ostaja koordinator področja za globalno učenje. 
V ta namen Humanitasova vodja programa izobraževanj in usposabljanj redno spremljala dogajanje v delovni 
skupini Hub 4 - Global Citizenship Education and People Engagement, ki deluje v okviru CONCORD-a (European 
confederation of Relief and Development NGOs). O novostih in transformacijah na mednarodni ravni je obveščala 
članice DS za GU, prek elektronske pošte. Konkretneje na dveh organiziranih sestankih na Slogi.  V letu 2017 se 
je udeležila enega sestanka v Bruslju. 
V letu 2017 smo skupaj z drugimi NVO iz področja GU in SLOGO prijavili in tudi pridobili financiranje za projekt 
Trajnostno. Lokalno. Globalno, ki je nadaljevanje projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev.  
Sodelovali smo tudi na nekaterih sestankih in usposabljanjih, ki jih je organizirala Sloga in ki so bila koristna in 
uporabna tudi za naše delo. 
 

EPTO (European Peer Training Organization)  
 

http://24ur.com/
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Med 7. – 9. majem 2017 je v Berlinu potekalo letno srečanje predstavnikov organizacij članic, ki se ga je v 
imenu Humanitasa udeležila  Alma Rogina. Na srečanju je vzpostavila nove kontakte z nekaterimi organizacijami, 
s katerimi bi potencialno lahko sodelovali pri pripravi manjših projektov v okviru Erasmus+ ali podobno. 
V 2017 je Humanitas kot partnerska organizacija sodeloval v projektu Peers for Peace, ki ga je v sodelovanju z 
EPTO izvedla organizacija Ofensiva Tinerilor iz Romunije. Namen projekta je mladinske delavce usposobiti za delo 
na področju verske raznolikosti, antidiskriminacije in preprečevanju ekstremizma med mladimi. Treningov, ki sta 
potekala junija v Romuniji in novembra v Makedoniji, so se v imenu Humanitasa udeležili trije udeleženci 
(koordinatorica trenerjev GU in 2 trenerja GU). Vsi so uspešno pridobili tudi certifikat za EPTO trenerje (2. 
stopnja im. Peer Certified). 
Koordinator izobraževalnih aktivnosti pri EPTO Kevin Haddad kot trener sodeluje tudi v Humanitasovem projektu 
Training theatre in global education (TTGE). 
 

Mreža Plan B (mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj) 
 
Junija smo se pridružili Mreži plan B, predvsem zato, da smo na  tekočem z dogajanjem na področju trajnostnega 
razvoja in odgovarjajočih politik ter da lahko informirano nastopamo v skupnih pozivih v primerih kršitev, opozarjanju 
na stanje in posledice, skupno predlagamo možne rešitve, itd. Na letni skupščini smo tudi predstavili društvo 
Humanitas in naše aktivnosti drugim članom mreže.  
 

Ostalo 
 
 Platforma Refugees Welcome 

Še naprej smo delali na promociji platforme Refugees Welcome (po internetu, deljenje letakov in plakatov) vendar 
pa odziv ostaja še naprej majhen. Do sedaj sta se v bazo prijavili le dve gospodinjstvi v Ljubljani, katerih kontakte 
smo posredovali Društvu Odnos.  
Iniciativa solidarnosti, ki se je oblikovala v luči te platforme - Azil za 5 sirijskih družin (20 oseb) - predlog relokacije 
sirskih družin iz Turčije v Slovenijo: Po skoraj dveh letih, 20 beguncev iz Sirije še vedno ni v Sloveniji. Po zadnjih 
podatkih, je vlada sklenila sporazum z IOM (International Organization for Migration), da izvede logistiko te 
preselitve. V decembru nam je na poizvedbo MNZ odgovoril, da je ena od treh družin na spisku za preselitev v 
Slovenijo, za ostali dve nimajo podatkov.  Niti ne vemo, ali naj se pripravljamo za sprejem, niti ne, kdaj pridejo. To 
je žal realnost postopkov EU za preselitve.  

 
 Koalicija NVO za spremljanje položaja beguncev in migrantov 

V letošnjem letu se je Humanitas vključil v naslednje aktivnosti: 
- priprava odprtega pisma ministrici Györkös Žnidar v bran človekovim pravicam; 
- podpora izjavi za javnost ob sprejemanju novele Zakona o tujcih in podpora protestu pred parlamentom; 
- podpora javnemu pozivu predsedniku RS v zvezi z deportacijo sirske družine; 
- priprava poziva MNZ za spoštovanje človekovih pravic in upoštevanja osebnih okoliščin ogroženosti 
afganistanskih prosilcev za azil; 
- podpora izjavi za javnost o podpori sirskemu begunci Ahmedu Shamiehu. 

 
Humanitas je tudi neodvisno od delovanja koalicije skušal nuditi podporo prosilcem za azil in beguncem, ki so se 
obrnili na nas. V sodelovanju s Karitasom smo reševali stanovanjski problem dveh iranskih družin, ki sta bili 
nastanjeni v azilnem domu, vendar sta si želeli od tam preseliti. V sodelovanju s Klubom litijskih in šmarskih 
študentov (KLIŠE) smo priskrbeli hrano, toaletne potrebščine in igrače sirski družini, v času, ko je dobila 
mednarodno zaščito in se je morala preseliti iz azilnega doma, niso pa še uspeli urediti vsega potrebnega za 
socialno podporo. Zelo dobro je potekalo donatorsko sodelovanje med podjetjem Comtrade in Humanitasom: gre 
za donacijo prenovljenih starih računalnikov, ki jih je Humanitas podaril osebam z begunsko izkušnjo za podporo 
izgradnje socialnih mrež in iskanja zaposlitev. Poleg tega smo pomagali pri reševanju različnih birokratskih zagat, 
prevajanju pisem uradnih ustanov, pisanju prošenj in pritožb.  

   
 Civilno družbena iniciativa BDS 
Humanitas je tudi v 2017 podpiral iniciativo BDS, Gibanje za pravice Palestincev BDS (bojkot, dezinvesticije, 
sanckije) Slovenija, čeprav se v aktivnosti ni aktivno vključeval. Smo pa po svojih kanalih promovirali vse aktivnosti 
in obveščali prejemnike novic, občasno tudi podprli dogodke s tiskanjem promocijskih materialov.  
 

 Gibanje Degrowth 
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V letu 2017 se je Humanitas udeležil maloštevilnih sestankov in podal svoje predloge za nadaljnje 
aktivnosti gibanja. Še naprej ostajamo v mreži organizacij in prispevamo v skladu z našim delom na 
področju GU in razvojnega sodelovanja. 
 
 

 Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije (https://www.umanotera.org/kaj-delamo/obcasne-druge-

vsebine/za-druzbo-blaginje-v-trdni-mrezi-zivljenja-manifest-civilne-druzbe-za-razvoj-slovenije/) 

Na pobudo Umanotere smo organizacije civilne družbe in nekateri posamezniki začeli pripravljati alternativni 
dokument Strategiji razvoja Slovenije. Humanitas je koordiniral pripravo prispevka za področje izobraževanja in 
možnih specifičnih rešitev na tem področju. V letu 2018 bo dokument tudi javno predstavljen na posebnem 
dogodku. 

 
 Usposabljanje na delovnem mestu in javna dela Zavoda za zaposlovanje in družbeno koristno delo 

preko Centra za socialno delo Šiška     
Do marca  2017 smo imeli na javnih delih zaposleno eno osebo. Koordinirala je Hišo svetov, prevzela koordinacijo 
prostovoljcev in prevajala in pripravljala angleška besedila. Po izteku javnih del je svoje delo nadaljevala kot 
zunanja sodelavka in prostovoljka. 
V program opravljanja dela v splošno korist, sta bili v letu 2017 vključeni 2 osebi. Pomagala sta pri  prevodih 
projektnih materialov, izvedbi konference GU, izdelavi čestitk, seljenju pohištva Hiše svetov. 
 

 
Več podrobnosti o aktivnostih društva je na voljo na www.humanitas.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.umanotera.org/kaj-delamo/obcasne-druge-vsebine/za-druzbo-blaginje-v-trdni-mrezi-zivljenja-manifest-civilne-druzbe-za-razvoj-slovenije/
https://www.umanotera.org/kaj-delamo/obcasne-druge-vsebine/za-druzbo-blaginje-v-trdni-mrezi-zivljenja-manifest-civilne-druzbe-za-razvoj-slovenije/
http://www.humanitas.si/
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5. FINANČNO POROČILO 
 
Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:  
Leta 2017 smo ustvarili prihodke v vrednosti 283.870,21€. 
 
Pojasnila k izkazu poslovnega izida 
 
A. Prihodki  
1.Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v skupni višini 8069,10€. 
2.Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki so prejeti na 
podlagi javnih razpisov za več različnih projektov, predstavljenih v poslovnem poročilu. V letu 2017 so bili 
realizirani v skupnem znesku 275.798,66€ (Prihodki: dotacije iz proračunskih v višini 32.545,06€, dotacije iz 
drugih fundacij 12.479,65€, donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 228.076,13€, članarine, prispevki članov 
294€, prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 2403,82€, drugi prihodki 2,45€) 
Vse skupaj je 283.870,21€ 
 
B. Odhodki  
       a.Poslovni odhodki v višini 225.051,66€  
1.Stroški blaga, materiala in storitev v višini 109.986,26€ vsebujejo: 
- stroške raznega pisarniškega in drugega materiala, potrebnega za delovanje Humanitasa in odpis drobnega 
inventarja (stroški porabljenega materiala). V letu 2017 so bili realizirani v višini 10.593,22€.  
- stroške vodenja projektov, organizacije dogodkov v zvezi s projekti, delo na projektih, računovodskih in drugih 
storitev, prevoznih storitev, bančnih storitev, stroške reprezentance, stroške avtorskih pogodb, stroške telefonskih 
storitev, najemnin, povračila stroškov službenih poti zaposlenim itd (stroški storitev). V skupnem znesku 
99.393,04€.  
2.Stroški dela v višini 105.535,44€ se nanašajo na stroške dela zaposlenih v društvu in vključujejo stroške plače, 
prehrane med delom, prevoz na delo, prispevke delodajalca in regres.  
3.odpisi vrednosti (amortizacija) v višini 490,18€  
4.drugi poslovni odhodki 9039,78€ 
    b. finančni odhodki = 1.051,72€  
    c. Drugi odhodki = 72.957,77€  
Vse skupaj je 299.061,15€ 
Presežek odhodkov nad prihodki je bil 15.190,94€. 
Imamo odloženi prihodeki v višini 94.431,27€ (kratkoročne pasivne časovne razmejitve-podatki iz Bilance stanja), 
ki se nanašajo na opravljeno storitev za leto 2018.  
C. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je bilo 4,91 delavca. 

 
 
  

 
Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas 
Resljeva 48, 1000 Ljubljana 
www.humanitas.si 
info@humanitas.si 
+386 (0)1 430 0343 
 
David Limon 
Predsednik društva 
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Podatki so v EUR s centi

DRUŠTVO HUMANITAS - CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE
Zemljemerska ulica 12  
1000 Ljubljana 
Matična številka: 1211846000 

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

2017 2016

SREDSTVA 135.688,75 67.093,29

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.450,06 1.940,24

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

1. Neopredmetena sredstva 0,00 0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 266,60 756,78

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne �nančne naložbe 1.183,46 1.183,46

1. Dolgoročne �nančne naložbe, razen posojil 1.183,46 1.183,46

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 92.422,18 36.818,61

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 0,00 0,00

III. Kratkoročne �nančne naložbe 4.000,00 4.000,00

1. Kratkoročne �nančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Kratkoročna posojila 4.000,00 4.000,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.871,23 2.461,01

V. Denarna sredstva 84.550,95 30.357,60

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 41.816,51 28.334,44

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 135.688,75 67.093,29



2017 2016

A. SKLAD 7.156,84 22.347,78

I. Društveni sklad 7.156,84 22.347,78

II. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

1. Rezervacije 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0,00 0,00

I. Dolgoročne �nančne obveznosti 0,00 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 34.100,64 44.745,51

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00

II. Kratkoročne �nančne obveznosti 20.000,00 20.000,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 14.100,64 24.745,51

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 94.431,27 0,00

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00



Podatki so v EUR s centi

DRUŠTVO HUMANITAS - CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE
Zemljemerska ulica 12  
1000 Ljubljana 
Matična številka: 1211846000 

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2017

2017 2016

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 8.069,10 12.828,85

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0,00 0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 275.798,66 252.335,36

5. Stroški blaga, materiala in storitev 109.986,26 96.817,72

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala

10.593,22 5.916,30

b) Stroški storitev 99.393,04 90.901,42

6. Stroški dela 105.535,44 112.686,31

a) Stroški plač 77.036,14 81.355,00

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 6.817,70 7.199,92

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 5.585,15 5.898,17

č) Drugi stroški dela 16.096,45 18.233,22

7. Odpisi vrednosti 490,18 1.532,90

a) Amortizacija 490,18 1.532,90

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

0,00 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 9.039,78 4.560,41

9. Finančni prihodki iz deležev 0,00 0,00

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2,45 2,80



2017 2016

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov �nančnih naložb 0,00 0,00

13. Finančni odhodki iz �nančnih obveznosti 1.051,72 849,86

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0,00 3,09

15. DRUGI PRIHODKI 0,00 0,00

16. DRUGI ODHODKI 72.957,77 67.904,43

17. Davek od dohodkov 0,00 0,00

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0,00 0,00

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 15.190,94 19.187,71

20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

0,00 0,00

21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU

4,91 5,53


