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Letno poročilo društva Humanitas 2019 

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje 
LETNO POROČILO -MAREC 2020 



1. SPLOŠNO 
 

   1. 1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

 

HUMANITAS 2019 – LETNO POROČILO 

 

 

Organi društva  

 

Predsednik: David Limon (pravična trgovina, program podporništva) 

Izvršni odbor: David Limon (predsednik), Mirjana Želježič, Mateja Kraševec, Katja Mrak, Alma 

Rogina (vodja društva) 

Nadzorni odbor: Nina Arnuš, Klavdija Štajdohar, Darja Cupin 

Častno razsodišče: Rene Suša, Polona Vida Čeligoj 

Sekretarka - vodja društva: Alma Rogina (od 15.2.2019) 

 

 

Zaposleni:  

Alma Rogina (vodja društva (od 15.2.2019) ter vodja projekta GIGS, koordinacija skupine 

trenerjev GU), Tina Trdin (programska koordinatorica, vodja projekta C4C, strokovna 

sodelavka na tekočih projektih), Manca Šetinc Vernik (vodja projekta WANNE, pokrivanje 

področja migracij in diskriminacije, PR aktivnosti), Andreja Šmrgut Okrajšek (vodja projekta 

Z globalnim učenjem do odgovornega aktivnega državljanstva), Barbara Vodopivec 

(koordinatorica programa podporništva, pokrivanje razvojnega sodelovanja), Dado Kebe 

(strokovna sodelavka programa podporništva in strokovna sodelavka administracije), 

Viktorija Kos (strokovna sodelavka na področju globalnega učenja), Matjaž Doljak (strokovni 

sodelavec na področju financ), Mateja Kraševec (vodja društva do 14.2.2019) 

 

 

Zunanji sodelavci:  

Darja Valenčič (PR dejavnosti – do junija 2019), Boštjan Gretić (fotografija in film), Darja 

Cupin (koordinacija Hiše svetov, koordinacija prostovoljcev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RAZVOJNO SODELOVANJE 
 

2. 1. PROGRAM PODPORNIŠTVA OTROKOM IN LOKALNIM SKUPNOSTIM  in 

BOTRSTVO V SLOVENIJI 

 

Na začetku leta 2019 smo imeli 282 podpornikov. Skozi leto je bilo 55 prekinitev, prijavilo se 

je 5 novih, na koncu leta je ostalo 232 podpornikov. Sponzoriranih je bilo 274 otrok. V to število 

so vključeni tudi slovenski podporniki in otroci. Zeleno vas v Gani je z donacijo podprl tudi 

Rotary Club Ljubljana-Center. Podporniki so lani prejeli tri glasila programa podporništva, 

čestitke in letno poročilo vseh lokacij.  

 

Promocija:  

V oktobru smo ob obisku iz Burkina Fasa, Adiarre Traore (tkalka in vodja hiše za turiste v 

mladinskem centru Bobo-Dioulasso) in njene hčerke Assetou Thiero, organizirali novinarsko 

konferenco v trgovini 3muhe, kjer sta spregovorili o programu podporništva (Assetou je bila 

namreč prvi otrok, vključen v program). O programu podporništva v Larabangi sta za Tednik 

spregovorila tudi Barbara Vodopivec in prostovoljec Jakob. 

 

Dejavnosti po lokacijah: 

Gana, Larabanga:  

Na začetku leta je  Humanitasova partnerska organizacija v Larabangi, Aedirg, prvič po 10 letih 

prenovila knjižnico in hišo za prostovoljcev. Aprila je Larabango obiskala predstavnica 

Humanitasa Barbara, ki se je srečala s koordinatorjem Fatawom. Skupaj sta se pogovorila o 

tekočih aktivnostih in načrtih za naprej. V letu 2020 želi Fataw v okviru knjižnice narediti manjši 

računalniški center, kjer bi otroke učil računalniškega opismenjevanja.   

V sobi za goste so beležili 45 nočitev, kar je še vedno malo vendar pa več kot leto prej. Še 

vedno si prizadevajo za opis ponudbe v turističnih vodnikih.  

Gana, Busua in okolica:  

V Zeleni vasi so se nadaljevale aktivnosti v okviru Ekološkega mladinskega centra. Otroci so 

nadaljevali z urejanjem zelenjavnega vrta, 21 gredic so zavarovali pred dežjem, uredili so tudi 

manjše vodno zajetje, ki bo služilo potrebam zelenjavnega vrta in ribje farme. V okviru 

Ekološkega mladinskega kluba v Zeleni vasi potekajo tudi dodatne učne ure, ki jih izvajajo 

starejši udeleženci našega programa podpore. Kar 4 sponzorirani otroci so se letos odločili, da 

svoje znanje delijo z mlajšimi: dodatne učne ure so poleg Zelene vasi potekale še v mestu 

Oshiyea v regiji Akre in v mestu Sankor v zahodnem okrožju. 

Ambulanta v Busui je še vedno aktivna, od leta 2017 dalje se je tam zdravilo že več kot 1400 

ljudi iz lokalne skupnosti. V ambulanti so trenutno v okviru nacionalnega zdravstvenega 

programa zaposleni 4 zdravstveni delavci in delavke – 2 sta nastanjena v prostorih knjižnice, 

kjer smo s pomočjo lokalne skupnosti uspeli preurediti in opremiti dve sobi. Ambulanta ostaja 

edina zdravstvena ustanova v bližnji okolici. 

Burkina Faso: 

Na začetku leta 2019 smo v Burkina Fasu zaradi časovne obremenjenosti in zdravstvenih težav 

predsednika društva Kafuli, Seydouja Ganouja, prenehali s sodelovanjem. Marca 2019 je zato 



Burkina Faso obiskala Barbara Vodopivec. V tem času se je srečala s predstavniki Kafulija in 

drugimi preteklimi sodelavci; otroci, vključenimi v program podporništva, in novimi partnerji, 

s katerimi smo pričeli sodelovati maja. Koordinacijo izobraževanja otrok, to je plačilo šolnin in 

šolskih potrebščin, je sedaj prevzela Inna Marietou Baye, doma iz Bobo-Dioulassa. Inna ima že 

19 let izkušenj s podobnimi programi, tako da delo dobro pozna. Vodenje knjižnice pa je 

prevzela organizacija Prijatelji afriških vaških knjižnic (FAVL) ali po francosko Amis des 

bibliothèques de village africain. Organizacija ima že vrsto let izkušenj pri vodenju knjižnic. 

Danes jih v Burkina Fasu vodi kar 34. Od poletja dalje je vodenje knjižnice prevzela Ganamé 

Barakissa (desno). Od avgusta do konca leta je organizirala 12 delavnic za mlajše in starejše 

otroke: delavnico risanja, branja pravljic, vodenega branja, učenja francoske abecede, 

delavnice petja, računanja, učenja besed preko reševanja križank ter delavnici učenja 

tradicionalnih družabnih iger. Vseh aktivnosti se je udeležilo več kot 200 otrok, hkrati pa je od 

poletja dalje knjižničarka zabeležila več kot 1000 obiskov. Marca smo prenovili tudi knjižnico, 

s pomočjo privatnih posojil je bila prenovljena tudi hiša za goste, sedaj z novim imenom 

Royaume de Paillote, ki jo še naprej vodi dolgoletna članica društva Kafuli, tkalka Adiarra 

Traore. V lanskem letu je v hiši bivalo 41 turistov, v večini iz lokalnega ali regionalnega okolja, 

nekaj pa je bilo tudi mednarodnih obiskovalcev. 

Kenija: 

V okviru programa podporništva so bili plačane šolnine. Zaradi visokih šolnin v Keniji ni mogoče 

financirati drugih dejavnosti. 

Slovenija: 

V slovenskem podporništvu je bilo v letu 2019 vključenih 20 otrok. Otrokom so podporniki 

pomagali pri plačevanju naslednjih dejavnosti in stroškov: mesečne avtobusne vozovnice, 

šolske stroške, oblačila in obutev, študijsko ekskurzijo, tečaj gimnastike, učbenike in šolski 

material. 

Posebna donacija: 

V spominu umrlega Poldeta Dular je program podponištva prejel enkratno donacijo v 

vrednosti 80€ od družine Raič. 

 

 

       2. 2. PRAVIČNA TRGOVINA 

 

Pravična trgovina 3MUHE je v letu 2019 poslovala v okviru organizacije Zavod za pravično 

trgovino, 3MUHE, katerega edini lastnik je Društvo Humanitas. Predsednik zavoda je ostal 

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 2019 smo prodajalno začeli 

uporabljati tudi za namene organizacije drugih dogodkov, kot je Pletemo skupaj za dober 

namen. Povečali in dodelali smo projekt ”Shop in shop”, ki daje možnost slovenskim 

proizvajalcem, ki proizvajajo izdelke skladno z načeli pravične trgovine, da se začasno 

predstavijo v prodajalni 3MUHE. Na ta način želimo spodbuditi slovensko etično proizvodnjo 



in opozarjati, da je pomembno, od kod prihajajo vsi uporabljeni materiali in kako so 

proizvedeni.  

Prodaja se je v primerjavi z letom 2018 rahlo povečala. Tekom leta smo povišali tudi cene 

izdelkov in temu je sledilo povečanje ustvarjene razlike v ceni. Strošek enega zaposlenega (Živa 

Lopatič, 40 %), pa smo uspeli prenesti na projekt »Trade Fair Live Fair« in na ta način še znižali 

stroške poslovanja. V letu 2019 smo ohranili spletno prodajalno 3MUHE in dodajali vsebine na 

spletno stran z informacijami o aktivnostih in delovanju gibanja za pravično trgovino v 

Sloveniji. 

Leto 2019 je zaznamovalo sodelovanje Zavoda za pravično trgovino, 3MUHE, v mednarodnem 

projektu ”Trade Fair, Live Fair”, saj dejavnosti na projekti posegajo na področje zagovorništva. 

Zavod se je vključil v kampanjo pred volitvami v Evropski parlament 2019 in ohranjal stike z 

izvoljenimi evropskimi poslanci (prek obiska v Bruslju in projekta Fair Foto). Leto smo zaključili 

s praznovanjem 15. obletnice delovanja pravične trgovine v Sloveniji. Dan smo obeležili z 

nastopom Knedla, ki je v tem letu postal tudi uradni ambasador gibanja za pravično trgovino 

v Sloveniji. Ob tem dnevu smo premierno predstavili avtorsko skladbo o kakavu in pravični 

trgovini, ki jo izvaja Knedl.  

Tudi v tem letu izvajali predavanja po šolah in za splošno javnost, v sodelovanju z društvom 

Focus pripravili četrti Fairtrade piknik. Vsak prvi četrtek v mesecu smo organizirali tudi 

dogodek Pletemo za dober namen, ki združuje navdušene pletilce in tiste, ki si to želijo postati. 

Izdelke, ki jih spletemo v okviru teh druženj, prodajamo v Pravični trgovini 3MUHE, zbrana 

sredstva pa namenjano programu Podporništva Društva Humanitas. V letu 2019 smo obudili 

tudi sodelovanje z Burkina Fasom, saj sta nas obiskali Adiarra in Assetou. Skupaj smo pripravili 

novinarsko konferenco o bombažu in programu podporništva v Burkina Fasu ter posneli 

amaterski dokumentarni film o teh dveh temah.  

Nadaljevali smo z okrepljeno komunikacijo prek družabnih omrežij (Facebook in Instagram) in 

prek e-novic, ki jih po prehodu na novo programsko opremo (Mailchimp) in skladno z GDPR 

pošiljamo na 175 uporabnikov. 

 

2. 3. RAZVOJNI PROJEKTI 

V letu 2019, 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 2019 nismo prijavljali, predvsem zato, ker ni bilo primernih razpisov.  

 

 

3. GLOBALNO UČENJE 
 

3. 1. HIŠA SVETOV  

Program Hiše svetov je v letu 2019 nadaljeval z glavnimi aktivnostmi, v primerjavi s prejšnjimi 

leti torej v manjši meri. Izvedene so bile sledeče aktivnosti:  

Napisani so bili sledeči prispevki: 6 recenzij naj knjig in 23 prispevkov za predloge čtiva iz zbirke 

ob svetovnih dnevih. Prispevke je pisalo 6 prostovoljcev. V knjižnico je bilo novo dodanih 29 

enot različnega gradiva. Velik del novega gradiva so bili priročniki za učenje. Skupno se v 

knjižnice HS zdaj nahaja 1669 različnih gradiv. Vse knjige so vpisane v sistem cobiss. V letu 



2019 si je gradivo izposodilo 363 ljudi, izposojenih je bilo 1671 enot gradiva. V knjižnici je bila 

celo leto na voljo družbenokritična revija New Internationalist.  

V tem letu sta v knjižnici delovala 2 informatorja, ki sta bila na voljo ob ponedeljkih in sredah 

po dve uri. Napisala sta 6 recenzij knjig iz zbirke. V okviru programa Hiša svetov niso bili 

organizirani dogodki posebej, temveč se je program pridruževal drugim projektom. Hišo 

svetov smo še posebej promovirali maja na festivalu Veseli dan prostovoljstva. V letu 2019 

smo še naprej sodelovali z vodstvom MKL-Enote Otona Župančiča in službo za pridobivanje in 

bibliografsko obdelavo gradiva.  

 

3. 2. DELAVNICE, SEMINARJI IN USPOSABLJANJA 

Poleg delavnic v okviru projektov, ki so za šole brezplačne, smo v 2019 še 7 plačljivih delavnic: 

4x na OŠ Franceta Prešerna Maribor, 1x za Šolski center Postojna, 2x na gimnaziji Ptuj. 

Nadaljujemo s sodelovanjem s Pedagoškim inštitutom (projekt Le z drugimi smo), v okviru 

katerega smo izvedli 7 delavnic/seminarjev za učitelje. V okviru projekta MigrantED smo 

izvedli delavnico na temo podnebnih sprememb in okoljskih migracij za platformo Sloga (NVO 

in izobraževalci). Prav tako nadaljujemo sodelovanjem s podjetjem Primera, za katerega smo 

v letu 2019 izvedli 2 usposabljanji za mednarodno skupino učiteljev (znotraj 5- dnevnega 

modula multikulturalizem).  

 

Koordinacija trenerjev globalnega učenja 

V 2019 smo nameravali nadaljevati z organizacijo mesečnih srečanj trenerjev globalnega 

učenja, na katerih bi predstavljali in preizkušali nove metode za delavnice, a žal večina 

trenerjev ni bila odzivna. Zato smo tiste, ki so aktivni, začeli vabiti na srečanja Kluba GU, da se 

vsaj na ta način ohranjamo kontinuiteto srečanj in izpopolnjevanj. Večina usposobljenih 

trenerjev ima zdaj namreč redno zaposlitev, družino, druge prioritete ali pa so v tujini, zato ne 

morejo izvajati delavnic in usposabljanj oz. se udeleževati hospitacij, ki potekajo v 

dopoldanskem času. Zaradi omenjenih razlogov smo zato v 2019 organizirali le individualna 

srečanja s posameznimi trenerkami, ki so sodelovale pri pripravi in izvedbi delavnic.  

Premajhno število aktivnih trenerjev nam zadnje čase predstavlja resno težavo, saj zaradi 

preobremenjenosti zaposlene same težko pokrijejo izvedbo vseh delavnic in usposabljanj. 

Kljub potrebi po novih trenerjih nam zaradi številnih drugih obveznosti v 2019 ni uspelo 

organizirati usposabljanja za nove trenerje, zato bomo izvedbo tega prestavili v naslednje leto. 

Z novim usposabljanjem bodo ciljali predvsem na študente višjih letnikov dodiplomskega ter 

podiplomskega študija na PF, FF, FSD in FDV. Trenerje GU sicer spodbujamo k dodatnemu 

usposabljanju za delo na področju GU ter za delo z mladimi. V 2019 so tako nekateri od 

trenerjev GU sodelovali tudi v nekaterih projektih društva (npr. mentorstvo v okviru projekta 

GIGS).   

 

3. 3. KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA 

Za nami je že 5. nacionalna konferenca globalnega učenja, ki jo Društvo Humanitas – Center 

za globalno učenje in sodelovanje že tradicionalno organizira v Tednu globalnega učenja in 

smo jo tokrat naslovili »Moč žensk – naslavljanje enakosti spolov skozi globalno učenje«. 

Konferenca je bila v večji meri finančno podprta v okviru projekta GIGS. Letošnja že 5. 



nacionalna konferenca globalnega učenja, ki jo je otvorila Alma Rogina, vodja društva 

Humanitas, je skozi prizmo globalnega učenja pogledala na enakost spolov. Izvrstno jo je 

tokrat povezovala članica Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja, Vera 

Grafol, sicer učiteljica na OŠ Gornja Radgona. S svojim srčnim in iskrenim predavanjem pa je 

vse zbrane nagovorila in navdušila naša letošnja gostja, dr. Jana Javornik, profesorica na 

Univerzi v Leedsu (Združeno kraljestvo), kjer se strokovno ukvarja s področji delovnih razmerij, 

enakosti, raznolikosti in vključenosti, primerjalnimi socialnimi politikami in programi 

zaposljivosti študentov in študentk, pred kratkim pa je prevzela novo funkcijo v.d. generalne 

direktorice za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS. Njeno 

predavanje je nosilo naslov »Dostopnost globalnega učenja in neizkoriščeni potenciali«, 

govorila pa je predvsem o lastnih izkušnjah s pedagoškim delom v vzhodnem Londonu, enem 

najrevnejših predelov Združenega kraljestva v enem najbogatejših krajev na svetu. Na 

vzporednih delavnicah globalnega učenja, ki so jih letos izvajali Ana Kalin iz Foruma FER, KUD 

Transformator ter Urška Jež in Tea Hvala iz Mesta žensk, so udeleženci in udeleženke lahko v 

živo preizkusili_e metode razbijanja predsodkov in stereotipov glede naših družbenih spolnih 

vlog ter preizkusili svoje znanje o zgodovini pravic žensk. Konferenco so s svojimi zaključnimi 

mislimi o pomenu enakosti spolov zaokrožile Irma Šinkovec s Sektorja za razvojno sodelovanje 

in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, Patricija Virtič, vodja področij 

globalnega učenja in humanitarne pomoči na SLOGI ter Mojca Janžekovič, članica 

Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja. Zaključili_e smo s prav posebno 

Živo knjižnico z naslovom »Močne ženske« v Kavarni NUK, kjer smo predstavili tudi 

Humanitasovo najnovejšo knjigo, Njene zgodbe, ki je nastala v okviru istoimenskega projekta. 

 

3. 4. PROJEKTI 

V letu 2019 se je meseca januarja zaključil projekt GE Agora, decembra pa projekt Z globalnim 

učenjem do odgovornega aktivnega državljanstva (MJU) in projekt We all need new 

engagement (WANNE). 

V letu 2019 smo izvajali 3 večje projekte: Global Issues - Global Subjects (GIGS) ter 

Culpeer4Change (C4C), oba financirana s strani EuropeAid, ter projekt We all need new 

engagement (WANNE, financiran s strani mehanizma AMIF). 

Imeli smo tudi 3 Erasmus+ projekte »E-tick: E-learning platform on ethical communication«, 

GE AGORA (zaključen januarja) in Njene zgodbe (Her stories) ter projekt Mladi mladim: v 

iskanju medkulturne prihodnosti (financiran s strani MOL) ter nekaj manjših projektov 

(nekateri od njih so predstavljali sofinanciranje za večje projekte).  

 

Večji projekti v letu 2019 

Večji projekti Vodja 

projekta 

Trajanje Vrednost 

projekta za 

Humanitas v € 

Delež 

sofinanciranja 

Financer 

Wanne (We all 

need new 

engagement) 

Manca 

Vernik 

Šetinc 

1/2018  

- 

12/2019 

37.580,49 eur 10% 3.758,80 

eur 

 

Evropska 

komisija 

(AMIF) 



Global Issues – 

Global Subjects 

(GIGS) 

Alma 

Rogina  

11/2017 

– 

10/2020 

283.128,88 EUR 10% 

(29.097,00 

EUR) 

 

Evropska 

komisija 

(EuropeAid) 

Culpeer4Change Tina Trdin 2/2019 

– 

1/2022 

216.748,40 EUR 13,3% 

(20.706,00 

EUR) 

Evropska 

komisija 

(EuropeAid) 

 

 

WANNE – We all need new engagement (Vsi potrebujemo novo angažiranost): 2018 - 2019 

Konec leta 2019 se je zaključil dvoletni projekt, ki ga je Humanitas v sodelovanju z Mirovnim 

inštitutom izvajal v Sloveniji, financiran pa je bil iz sklada AMIF Evropske Unije. Namen projekta 

je bil: 

-spodbuditi udeležbo in vključitev državljanov tretjih držav v družbe držav gostiteljic in 

spremeniti diskurz o migracijah, ki je vedno bolj negativno nastrojen ter poln lažnih novic, 

negativnih predsodkov in zavajajočih stereotipov;  

-omogočiti državljanom tretjih držav sodelovanje in oblikovanje političnih zahtev za človekovo 

dostojanstvo, solidarnost, integracijo in vključevanje;  

-spodbujati solidarnost, vključevanje (integracijo) in vključevanje z delavnicami o človekovem 

dostojanstvu in občutljivih temah.  

V okviru projekta smo izvedli: 

 Raziskavo dobrih praks in priporočil za nacionalno poročilo o vključevanju in sodelovanju 

oseb z migrantsko in begunsko izkušnjo v Sloveniji, ki je pokrilo politični, ekonomski in 

družbeni vidik integracije v naši državi, izbrane dobre prakse vključevanja teh oseb in 

izpostavilo ključne in najbolj pereče kritične točke (ne)uspešnosti integracijskih in azilnih 

politik. 

 3 študijska srečanja in projektne sestanke v Palermu, Dunaju in Bruslju. V Bruslju smo se 

novembra 2019 skupaj z zunanjimi sodelavci, Hasanom Hasanom, Zeinab Manafi in 

Paymanom Qasimianom, udeležili okrogle mize v Evropskem parlamentu, kjer je 

spregovoril tudi zunanji sodelavec Humanitasa, Payman Qasimian.  

 Sejem dobrih praks (partnership fair) z več kot 100 udeleženci, ljudmi z begunsko / 

migrantsko izkušnjo, organizacijami iz diaspore, nevladnimi organizacijami, aktivisti, 

predstavljene so bile najboljše prakse vključevanja in sodelovanja. 

 ½ dnevni zagovorniški trening (advocacy trening) za 20 ljudi (z Mirovnim inštitutom). 

 Nadnacionalna izmenjava izkušenj na Dunaju: Humanitas je izvedel uspešno interaktivno 

in izkustveno gledališko predstavo "Skozi oči begunca" v WUKu za udeležence ToT in tudi 

širšo javnost; z obiskom projektnega srečanja in študijskim obiskom na Dunaju in v 

Traiskirchnu. Koordinatorica projekta Manca Setinc Vernik se je skupaj z gledališko ekipo 

udeležila srečanja s Paymanom Qasimianom, Hasanom Hasanom in Zeinabom Manafijem 

(gostje z begunskimi izkušnjami). 

 enodnevni trening tandemov za 11 udeležencev (gledališka ekipa, režiser, gostje z 

begunskimi / migrantskimi izkušnjami) 



 8 gledaliških predstav Skozi oči begunca za šole in širšo javnost (povprečje vseh ocen 

ostaja visoka: 4,5 od 5; predstav se je udeležilo 226 udeležencev (63 moških in 163 žensk). 

Šole, ki so se udeležile predstave, so bile: OŠ Polje, OŠ Milana Šuštaršiča, Gimnazija Jurija 

Vege iz Idrije, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta.  

 Zadnji osveščevalni dogodek v obliki simpozija, ki je bil organiziran v Ljubljani 27. 

novembra 2019 v sodelovanju z Mirovnim inštitutom in je bil namenjen izmenjavi izkušenj 

iz projekta WANNE (s strani projektne sodelavke Barbare Vodopivec) in odprtih vprašanj, 

povezanih z migracijami in integracijo TCN v Sloveniji. 

 Kontinuirano razširjanje rezultatov projekta na spletnih straneh in družbenih omrežjih. 

 

Projekt »Global Issues – Global Subjects« (GIGS): 2017 – 2020 (DEAR – EuropeAid) 

 V 2019 sta se v okviru projekta zvrstili 2 mednarodni srečanji: 

- februar (Ljubljana): mednarodni seminar za učitelje, koordinatorje projekta ter 

mentorje kombiniranega uspeosabljanja z naslovom »International seminar to 

exchange teacher trainings methodologies«. 

- oktober (Lille): partnersko srečanje koordinatorjev projekta. 

 Skupaj s partnerji projekta iz devetih EU držav smo dokončali »celostni okvir GU« 

(Global learning framework), ki ga bomo vključili v priročnike za učitelje. V dokumentu 

je posebna pozornost namenjena kontroverznim (občutljivim) temam ter metodologiji, 

s katero te teme lahko učinkovito naslavljamo.  

 Izbrali in dodelali smo orodja za ocenjevanje učinka delavnic (»Impact assesment 

tools«), ki  jih razvila sodelujoča organizacija RISC. Orodja smo prevedli v slovenščino, 

uporabili pa jih bomo pri delu z učitelji.  

 Na nacionalni ravni smo nadaljevali z delom v predmetnih delovnih skupnih ter skupaj 

s sodelujočimi učitelji razvili delavnice za priročnike za pet šolskih predmetov: 

Geografija, Zgodovina, Etika, Tuji jezik in Matematika. V okviru DS je z nami sodelovalo 

28 učiteljic in učiteljev. Priročniki bodo namenjeni vnosu globalne dimenzije in pristopa 

globalnega učenja v predmetno poučevanje. Urejanje priročnikov je zahtevalo precej 

več časa, zato se je njihovo finaliziranje zavleklo (podobno v večini partnerskih 

organizacij). Priročniki bodo tako izšli v letu 2020. Priročniki bodo predstavljali dodatno 

gradivo, ki ga bo društvo lahko nudilo učiteljem oz. šolam, saj bodo delavnice 

vsebovale podroben opis, kako izbrano vsebino predstaviti s pristopom globalnega 

učenja pri posameznem učnem predmetu.  

 Objavili smo raziskavo o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje, ki 

smo jo v 2018 zasnovali in izvedli v sodelovanju z zunanjo raziskovalko. Raziskava 

predstavlja vpogled v potrebe in želje učiteljev pri vključevanju pristopa GU v 

poučevanje ter je bila uvrščena med gradiva, s pomočjo katerih je bila pripravljena 

Analiza o globalnem učenju v Sloveniji s strani platforme Sloga. 

 Zasnovali smo tudi kombinirano usposabljanje o globalnem učenju za pedagoške 

delavce in delavke ter druge, ki delajo na področju izobraževanja mladih. Usposabljanje 

poteka v dveh trimesečnih sklopih v obdobju med oktobrom 2019 in majem 2020 

(kombinacija spletnega dela usposabljanja preko vsebinskih modulov ter srečanj v 

file://///filios/users-redirect/alma.rogina/Desktop/Drustvene_zadeve_2019/Letno%20porocilo_2019_PRISPEVKI/Analiza%20področja%20globalnega%20učenja%20v%20Sloveniji%20in%20priporočila%20za%20nadaljnjo%20krepitev%20področja


živo). Razvoj spletnih modulov predstavlja dobro izhodišče za nadaljevanje dela v tej 

obliki tudi v bodoče (v okviru prihodnjih projektov bomo poskušali obstoječim 

modulom dodati nove), usposabljanje v tej obliki pa bomo lahko nudili različnim ciljnim 

skupina (po zaključku projekta lahko tudi proti plačilu, saj je zanimanja za usposabljanje 

veliko). Več o usposabljanju na spletni platformi: https://gigs.humanitas.si/ . 

 V okviru projekta smo začeli tudi z izvedbo proakcijskih delavnic za učence OŠ in SŠ, s 

katerimi mlade spodbujamo in jim nudimo podporo pri zasnovi in izvedbi lokalnih akcij. 

Večina delavnic bo sicer potekala v 2020.  

 V okviru projekta je novembra potekala tudi tradicionalna Nacionalna konferenca GU 

z naslovom »Moč žensk: Naslavljanje enakosti spolov skozi globalno učenje« (enakost 

spolov je ena izmed občutljivih tem, prepoznanih s strani učiteljev v okviru raziskave) 

(več v opisu Nacionalne konference GU). 

 

Culpeer4Change: 2019 – 2022 (DEAR – EuropeAid) 

Od februarja 2019 na Humanitasu teče projekt Culpeer4change, kjer z mladimi naslavljamo 

Cilje trajnostnega razvoja prek medkulturnega in medvrstniškega pristopa. Teme, na katere se 

v projektu osredotočamo, so podnebne spremembe, otrokove pravice in migracije. V okviru 

projekta smo junija organizirali mednarodno konferenco »Kultura brez meja« (več kot 50 

udeležencev), s kulturno-umetniško skupino Tiempos Nuevos Teatro iz Salvadorja in Teatro 

Trono iz Bolivije smo gostovali na štirinajstih šolah in v mladinskih centrih (s predstavo Teatro 

Trono- Vrnitev h koreninam, in s predstavo Tiempos Nuevos Teatro- Veliko popotovanje 

mularije in psička Chucha, ter v septembru z umetniki Jaimejem (Mehika), Tintinom (Bolivija) 

in Veroniko (Slovenija) ter mladimi poslikali številne slovenske šolske zidove ter javni zid v 

centru Nove Gorice. Delavnice zidnih poslikav smo izvedli na OŠ Milana Šuštaršiča, na OŠ 

Kašelj, SŠ Slovenska Bistrica, Gimnaziji Ptuj, OŠ Dragomelj in s skupino Mladih za podnebno 

pravičnost; pri pripravi zidnih poslikav na območju Nove Gorice pa smo sodelovali tudi z 

različnimi lokalnimi šolami na tem območju. 

 V sklopu projekta so nastali tudi štirje videji, dostopni na youtube kanalu od Humanitasa. 

 Datumsko: Logistična podpora (nastanitev, prevoz, prevodi, spremljanje) in Gostovanje 

gledališko umetniške skupine Tiempos Nuevos Teatro iz Salvadorja, obisk šol in mladinskih 

centrov od 26.5.-1.6. in od 19.6. in 29.6. 

 Logistična podpora (nastanitev, prevoz, prevodi, spremljanje) in Gostovanje gledališko 

umetniško skupine Teatro Trono iz Bolivije, obisk šol in mladinskih centrov, v času od 30.9. 

do 5.10.2019. 

 Priprava zidnih poslikav, logistična podpora in gostovanje umetnikov Jaime Rodriguez iz 

Nemčije/Mehike, Luis Vasquez iz Bolivije in Veronika Hozjan iz Slovenije, delavnice po 

šolah, ustvarjanje poslikav v Novi Gorici. Umetnike smo gostili in podpirali proces, navezali 

kontakte s šolami, od 3.9. do 6.10.2019. 

 Organizacija mednarodne konference Kultura brez meja in sestanka v Sloveniji 19-21.6.: 

organizacija je bila pod okriljem Humanitasa on Občine Nova Gorica, na konferenci je 

sodelovalo več kot 50 izobraževlcev_k iz Slovenije in tujine. 

 Okrepljeno sodelovanje s šolami za pripravo aktivnosti v 2019 in naprej v 2020. 

https://gigs.humanitas.si/
https://www.primorske.si/oglas/barvita-zidna-poslikava-v-srediscu-nove-gorice?fbclid=IwAR1ir9LWalk-3gkgRL7X_uhWLo0mbs5kQjZToVWaVLCxhtvwqZucUx6pw8o
https://www.primorske.si/oglas/barvita-zidna-poslikava-v-srediscu-nove-gorice?fbclid=IwAR1ir9LWalk-3gkgRL7X_uhWLo0mbs5kQjZToVWaVLCxhtvwqZucUx6pw8o


 Začetek dela na spletnem priročniku Culpeer4change. 

 Udeležba na mednarodnih konferencah in sestankih: 11. in 12.2. kick off sestanek projekta 

v Kölnu, 19.-21.6. partnerski sestanek in konferenca v Novi Gorici, 28.-30.10. konferenca 

in partnerski sestanek v Plovdiv, Bolgarija. 

 

»Z globalnim učenjem do odgovornega aktivnega državljanstva«: 2018 – 2019 (MJU RS) 

V letu 2019 je društvo Humanitas nadaljevalo z izvajanjem projekta »Z globalnim učenjem do 

odgovornega aktivnega državljanstva«, ki smo ga začeli izvajati 01.10.2018 in zaključili 

31.12.2019. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo RS (MJU), v projektnem 

konzorciju pa smo kot partnerji sodelovale štiri organizacije: Društvo Humanitas – Center za 

globalno učenje in sodelovanje (koordinator projekta), Platforma Sloga, Skuhna ter Zavod 

Voluntariat. Projekt je sofinanciral zaposlitev 1 osebe pri vsaki od partnerskih organizacij za 

obdobje od 1.10.2018 do 31.12.2019, in sicer v višini 20.000,00 EUR za vsako organizacijo. 

Projekt je bil izbran na javnem pozivu za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije 

NVO ter prostovoljstva, ki ga je junija 2018 objavilo Ministrstvo za javno upravo. Namenjen je 

bil povezovanju, krepitvi učinkovitosti in inovativnosti celotnega področja GU, ki vključuje tudi 

druge deležnike, saj na tak način lahko dosežemo večjo povezanost in stabilnost delovanja 

NVO na tem področju. V sklopu projekta smo partnerji v času projekta izvajali zagovorniške 

aktivnosti na področju GU, namenjene političnim odločevalcem in lokalnem, nacionalnem in 

evropskem nivoju (20), se skupno udeležili preko 20 usklajevalnih sestankov v okviru 

vsebinskih mrež, povezanih s področjem GU na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju 

(20), skupno izvedli preko 33 usposabljanj na področju GU, namenjenih krepitvi sektorja NVO 

in drugih multiplikatorjev (učitelji, šole, mladinski sektor itd.) ter intenzivno objavljali novice o 

stanju oz. dogajanju na področju globalnega učenja.  

V sklopu projekta so tako nastali tudi 4 »produkti«: »Zagovorniška strategija globalnega učenja 

za obdobje 2019 – 2024«, »Analiza področja globalnega učenja in smernice za nadaljnjo 

krepitev področja«, »Kodeks o etični uporabi in pripravi podob ter sporočil; izobraževalnih 

gradiv in izobraževanj ter projektov za NVO, ki delujejo na področju globalnega učenja« ter 

»Strategija financiranja za vsako od partnerskih organizacij«. 

 

»E-tick: E-learning platform on ethical communication«: 2018 - 2020 (Erasmus+, KA2, 

strateško partnerstvo) 

V letu 2019 smo sodelovali v projektu E-tick: E-learning platform on ethical communication, ki 

traja od 1.10.2018 do 31.03.2020. Koordinator projekta je Zavod Voluntariat, v strateškem 

partnerstvu pa je združenih 5 evropskih organizacij: Zavod Voluntariat, Društvo Humanitas – 

Center za globalno učenje in sodelovanje, FOCSIV (Italija), COMHLAMH – Development 

workers in global solidarity (Irska) ter INEX SDA (Češka). Namen projekta je vzpostaviti spletno 

e-učno platformo o etičnem komuniciranju. V prvi vrsti je platforma namenjena 

prostovoljcem, ki se odpravljajo na daljše ali krajše prostovoljno delo v države globalnega juga, 

vendar je zasnovana tako, da bo uporabna tudi širše za vse NVO, učitelje, mladinske delavce 

in druge multiplikatorje, ki se pri svojem delu dotikajo tudi globalnega učenja in z njim 

povezanimi principi etične komunikacije.  Potem, ko smo konec leta vzpostavili delovanje 

projektne ekipe, je v mesecu januarju 2019 sledil 3-dnevni trening oz. sestanek projektnega 



tima v Brnu (Češka). Na sestanku smo pregledali področje na splošno, oblikovali in razdelali 

vsebinske sklope platforme, zastavili terminski plan za pripravo platforme in si razdelili naloge 

in zadolžitve. V nadaljevanju leta je sledila priprava vsebine za platformo. V mesecu septembru 

je sledil ponovni 3-dnevni sestanek v Mariboru, kjer smo pregledali stanje in dokončali vsebino 

ter platformo pripravili do testne faze, ki se je zažela meseca novembra. Po testni fazi in analizi 

odgovorov testnih uporabnikov smo platformo predelali in nadgradili. Projekt se zaključi z 

31.3., po tem obdobju bo platforma tudi uradno zaživela na svetovnem spletu. Vrednost 

projekta v celoti znaša 104.208,00 EUR, od tega je za Humanitasov del namenjenih 15.309,00 

EUR.  

 

 

KRATKOROČNI, MANJŠI PROJEKTI IN AKCIJE V LETU 2019 

 

»Njene zgodbe/Her Stories«: 2019 - 2020 (Erasmus+, KA1, Mobilnost mladinskih delavcev) 

Na Društvu Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje smo z začetkom leta 2019 

pričeli z izvajanjem projekta »Njene zgodbe/Her Stories«, ki ga je odobrila slovenska 

nacionalna agencija za programe Erasmus+, Movit.  Projekt Njene zgodbe zasleduje dva cilja:  

opolnomočenje žensk z migrantskim in/ali begunskim ozadjem ter ustvarjanje kulturnega 

produkta, namenjenega razbijanju stereotipov ter širjenju ozaveščenosti o raznolikosti 

kultur, prisotnih v Sloveniji in na območju partnerskih držav. V projektu poleg društva 

Humanitas, ki je hkrati upravičenec, sodelujejo še 4 partnerji: Zavod Voluntariat (SLO), Curba 

de Cultura (RO), Officine Cittadine (IT) in Südwind (AU).  Projekt je razdeljen na 4 faze: 

 April 2019: društvo Humanitas organizira enotedenski trening v Brežicah, ki se ga je 

udeležilo 15 udeležencev, ki jih zanima tematika in sama projektna ideja. 

 April 2019: november 2019 – terensko delo zbiranja zgodb v lokalnem okolju vseh 

udeležencev in priprava publikacije (koordinacija Društvo Humanitas) 

 November 2019: društvo Humanitas organizira evalvacijsko srečanje projektne ekipe, 

uradna izdaja knjige. 

 November 2019 – april 2020: priprava angleške izdaje publikacije, diseminacijske 

aktivnosti.  

Projekt smo kot primer dobre prakse predstavili na okrogli mizi 11.2. z naslovom Mladinsko 

delo z begunci in migranti v programih MVA in ESE. Projekt se zaključi 30.04.2020, vrednost 

projekta znaša 16.620,00 EUR. 

 

Projekt Mladi mladim: v iskanju medkulturne prihodnosti: 2019 (MOL) 

Od 1.4.2019 do konca leta je društvo izvedlo projekt z naslovom Mladi mladim: v iskanju 

medkulturne prihodnosti, ki ga je financirala Mestna občina Ljubljana.  

Projekt je naslavlja medkulturne kompetence mladih v Mestni občini Ljubljana, ki smo jih 

preko aktivnosti neformalnega izobraževanja spodbujali k globalni solidarnosti in družbeni 

odgovornosti.  Ker so vprašanja globalne solidarnosti, medkulturnega dialoga in človekovih 

pravic pogosto zelo široko in abstraktno področje, smo se v tem 



projektu osredotočili na zelo konkretno temo, to je na življenja in razmišljanja mladih v 

Palestini. Projekt je nadgradnjo evropskega projekta, ki smo ga na temo mladih izvajali 

skupaj s palestinskimi mladinskimi organizacijami v Palestini. 

V okviru projekta smo izvedli slednje aktivnosti:  

 Fotografska razstava 'Semena palestinske prihodnosti', ki se preko fotografskih samo-

portretov in opravljenih intervjujev osredotoča na življenje in vizije prihodnosti mladih v 

Palestini. Razstava je potekala v Galeriji Janez Boljka 14.10.2019, kot del tedenskega 

dogodka Kulturna ambasada Palestine.  

 Pripravili, natisnili in razdelili smo publikacijo v angleškem in slovenskem jeziku s 

fotografijami in intervjuji o življenju mladih v Palestini. Publikacijo smo razdelili med 

mladimi udeleženci aktivnosti in po knjižnicah. 

 15.10.2019 smo organizirali okroglo mizo o povezovanju mladih, medkulturnem dialogu 

in globalni solidarnosti, na primeru Palestine. Okrogle mize se je udeležilo 42 ljudi. Po 

okrogli mizi smo izvedli tudi Selffish Studio, kjer smo mladim udeležencem in 

udeleženkam iz Palestine in Slovenije, tekom samo-portretiranja, postavili nekaj vprašanj 

o vizijah in sanjah za prihodnosti. Na tej osnovi je nastala spletna galerija, katere namen 

je pokazati, da mlade v Sloveniji in Palestini, ne glede na različna življenja, družijo 

podobna razmišljanja o ustvarjanju boljšega in medsebojno povezanega sveta. Spletna 

galerija se nahaja tukaj: https://bojanbrecelj.photoshelter.com/gallery/Mladi-mladim-o-

iskanju-medkulturne-prihodnosti/G0000EgF26fgbDrc/C0000UIXdcGf0F38. 

 

PODVIG (Podjetnost v gimnaziji), krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 

prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah: 2018 – 2023 (ZRSŠ) 

Projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z ZRSŠ, je namenjen krepitvi kompetenc podjetnosti v 

gimnazijah. V okviru projekta smo učiteljem in učiteljicam ter drugim pedagoškim 

delavcem_kam v gimnazijah nudili usposabljanja in mentorstvo s področja globalnega učenja, 

pri čemer je bil poudarek na trajnostnem vidiku in metodah globalnega učenja. Izvedli smo tri 

individualna posvetovanja o temah globalnega učenja preko spleta ter 6 usposabljanj učiteljic 

in učiteljev. 

 

Globalno učenje Agora: 2018 - 2019 (Erasmus+) 

V januarju 2019 se je zaključil projekt Globalno učenje Agora. APCEIU (Asia-Pacific Centre of 

Education for International Understanding, ustanovljen s sporazumom med UNESCOm in 

Vlado Republike Koreje) je projekt Globalno učenje Agora proglasil za eno od petih najboljših 

praks s področja EIU/GCED (Education for International Understanding/Global citizenship 

Education) v letu 2019. Projekt in njegov potencial za razširjanje smo septembra 2019 

predstavljali v Seulu.  

 

TRAJNOSTNO.LOKALNO.GLOBALNO (konzorcijski projekt NVO – prijavitelj Sloga): 2018 – 

2020 (MZZ RS) 

V okviru projekta TLG smo sodelovali pri izdaji mesečnih novičnikov, od katerih je celotno 

koordinacijo in oblikovanje prevzel Humanitas v maju, juniju in juliju. V aprilu smo se udeležili 

https://bojanbrecelj.photoshelter.com/gallery/Mladi-mladim-o-iskanju-medkulturne-prihodnosti/G0000EgF26fgbDrc/C0000UIXdcGf0F38
https://bojanbrecelj.photoshelter.com/gallery/Mladi-mladim-o-iskanju-medkulturne-prihodnosti/G0000EgF26fgbDrc/C0000UIXdcGf0F38
http://www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m34&wr_id=64&fbclid=IwAR0ExFSdMXkBw2m7h4nrEhK5RwcWKVdEJ3mmiBnF_n6X07CYJ7Het9dY0r8
http://www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m34&wr_id=64&fbclid=IwAR0ExFSdMXkBw2m7h4nrEhK5RwcWKVdEJ3mmiBnF_n6X07CYJ7Het9dY0r8


Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu, kjer smo v imenu Sloge izvedli 2 delavnici En svet ter 

promovirali globalno učenje. Projekt je tudi letos sofinanciral organizacijo konference GU 

2019. V okviru projekta smo organizirali tudi Motivacijski dan za učitelje_ice 2019 v okviru 

Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja, ki smo ga ob tej priložnosti 

odprli tudi za druge udeležence_ke. 

 

Globalna odgovornost za prihodnost (nosilec projekta: Ustvarjalnik): 2018 – 2019 (MZZ RS) 

V okviru projekta »Globalna odgovornost za prihodnost« je 9.9. v predsedniški palači pod 

pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekal zaključni dogodek 

projekta. Glavni namen projekta je s podporo predstavnikov nevladnih organizacij usposobiti 

mlade podjetnike za globalno boljše podjetništvo, ki bo spodbujalo trajnostni način življenja 

vključno s spoštovanjem človekovih pravic, enakosti spolov, spodbujanjem kulture miru in 

nenasilja, državljanstva sveta ter spoštovanjem kulturne raznolikosti. V okviru zaključnega 

dogodka je bila poleg naziva »Naj mladinski startup 2019« podeljena tudi nagrada za 

"Najbolj globalno odgovorno idejo". V sklopu projekta smo organizacije izvedle delavnice za 

podporo podjetniškim krožkom, izvedle usposabljanje za mentorje in pripravile priročnik. 

 

 

4. OSTALO 
4.1. VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV 

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje je v letu 2019 sodelovalo s 26 

prostovoljci, s katerimi ima društvo tudi podpisane prostovoljske dogovore:  

 14 prostovoljcev je prostovoljno delo opravljajo preko trgovine 3 Muhe; 

 6 prostovoljcev je sodelovalo pri pisanju prispevkov v okviru Hiše svetov; 

 6 prostovoljcev pa je priskočilo na pomoč pri ostalih aktivnostih društva. 

Prostovoljno delo v okviru društva Humanitas obsega različne dejavnosti, ki so pogosto 

odvisne od ostalih projektnih dejavnosti in je zato težko zagotoviti kontinuiran program dela 

s prostovoljci. Aktivnosti, v katerih so prostovoljci sodelovali z Društvom Humanitas v letu 

2019 obsegajo: pisanje prispevkov in recenzij knjig v okviru Hiše svetov; promocija Hiše 

svetov na dnevu prostovoljstva, pomoč pri pripravi in izvedbi dogodkov (npr. konferenca 

globalnega učenja, dogodki v okviru Hiše svetov, itd.), prevajanje (ang – slo in obratno) in 

različne manjše zadeve. Srečanje s prostovoljci smo izvedli junija 2019, ko smo skupaj malce 

pogledali sodelovanje za nazaj in možnosti sodelovanja za naprej. Nekaj prostovoljcev se 

precej redno vključuje v naše delo in se odzivajo na pozive za prostovoljno delo, le-ti so tudi 

bolj seznanjeni z aktualnimi aktivnostmi društva. Drugi se vključujejo samo občasno, 

nekajkrat na leto, ob določenih akcijah.  

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 

zakonsko obvezani storiti).  

 

 

 



4.2 DRUGO 

 

Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja 

Tudi v 2019 smo nadaljevali z organizacijo srečanj našega Kluba globalnega učenja in 

organizirali ter izvedli 4 srečanja in usposabljanja članic in članov Kluba. Vseskozi nudili 

mentorsko podporo in pomoč ob naslavljanju globalnih izzivov in pošiljali mesečne metode 

globalnega učenja na teme aktualnih svetovnih dni. Gradiva in metode je dobivalo 62 učiteljev 

in učiteljic iz cele Slovenije. Klub smo na povabilo vodij študijskih predmetnih skupin 

predstavili tudi na srečanju profesorjev_ic geografije na Zavodu za šolstvo ter profesorjev_ic 

filozofije. 

 

Gibanje »Zate, zame, za svet« 

V letu 2019 smo nadaljevali s promocijo gibanja »Zate, zame, za svet«, sicer v manjšem 

obsegu, a kontinuirano že vse od leta 2017. V januarju 2019 smo skupino zainteresiranih 

dijakov mentorirali pri izvedbi akcije »Zamenjaj majico«. Akcija je nastala na pobudo dijakov, 

ki so prisostvovali na naši proakcijski delavnici »Zate, zame, za svet«, ki smo jo v decembru 

2018 izvedli za vseh 5 oddelkov 1. letnikov. Z enakim pristopom smo nadaljevali tudi v letu 

2019 in v decembru 2019 za vse letošnje dijake 1. letnikov izvedli proakcijsko delavnico »Zate, 

zame, za svet«, na kateri smo skupaj z dijaki prevpraševali naše škodljive življenjske navade in 

mlade spodbujali k aktivnim spremembam le-teh. Gibanje bomo nadaljevali tudi v letu 2020, 

saj se je na gimnaziji Ptuj oblikoval tudi Klub učencev in učenk globalnega učenja, ki s pomočjo 

mentorice s strani šole in mentorice s strani društva Humanitas izvaja lokalne akcije, ki 

promovirajo spremembe življenjskega stila. 

 

Skozi oči begunca 

Na povabilo Univerze Turku na Finskem smo se med 27. in 30. majem udeležili simpozija 

»Again Never Again – Ponovno nikoli več - SPOMIN, PRENOS TRAVM & IZKUSTVENO UČENJE«, 

kjer smo predstavili izkušnje Humanitasa s predstavo Skozi oči begunca, ki je bila letos 

vključena tudi v projekt WANNE. Vzpostavili smo nove stike in prejeli ponudbe za sodelovanje 

pri novih projektih, pri katerih bi Humanitas lahko delil svoje izkušnje soustvarjanja in 

sodelovanja z ljudmi z begunsko / migrantsko izkušnjo. Po simpoziju je bila vodja projekta, 

Manca Šetinc Vernik, povabljena tudi k pripravi poglavja v knjigi o temah simpozija, ki bo izšla 

pri založbi Routledge v letu 2020. 

 

SCI fund – Večeri pravljic bližnjega vzhoda 

V okviru manjšega projekta SCI fund, ki smo ga prijavili v sodelovanju z Zavodom Voluntariat, 

smo prejeli sredstva za nakup novih knjig v arabskem in farsi jeziku za Humanitasov Kotiček 

brez meja v Hiši svetov. V letu 2019 smo organizirali še zaključni Pravljični večer z izborom 

svetovnih pravljic. 

 

 

 

 



4. 3 PR in SODELOVANJE Z MEDIJI  

V letu 2019 ni bilo veliko medijskih objav o aktivnostih društva, v Dnevniku je bil objavljen  

članek Neže Mrevlje o Humanitasovem programu podporništva ob pogovoru z Adjaro Adiarra 

Traore: https://www.dnevnik.si/1042910178/slovenija/dragoceni-botri-otrok-v-burkina-fasu.  

V Primorskih novicah pa so naredili reportažo o zidnih poslikavah, ki smo jih ustvarili skupaj z 

mladimi iz bližnjih šol v okviru evropskega projekta Culpeer4Change: 

https://www.primorske.si/oglas/barvita-zidna-poslikava-v-srediscu-nove-gorice. 

Redno se trudimo vzdrževati Humanitasovo spletno stran, ki je že potrebna temeljite prenove, 

in spletno stran podporništva, ki smo jo v letu 2019 dopolnjevali z aktualnimi podatki in 

novicami iz lokacij ter z objavami v sklopu tako imenovanega afriškega bloga.  

Naš glavni kanal za komuniciranje s sledilci in sledilkami je v letu 2019 ostal Facebook. 

Objavljenih je bilo preko 300 objav. Število všečkov je skozi celo leto naraščalo, do konca leta 

je Humanitasov profil všečkalo 2167 oseb. Glede na podatke Facebooka je bil organski doseg 

naših objav v povprečju približno 570, z občasnimi viralnimi objavami, ki so dosegle preko 5000 

ljudi. 

V letu 2019 smo začeli tudi s sodelovanjem z Mladimi za podnebno pravičnost, s katerimi smo 

v Hiši svetov odprli prostorček z naslovom »Planet priporoča«, kjer bodo predstavniki MZPP 

po svojem izboru nastavljali priporočeno knjižno gradivo na temo podnebnih sprememb in 

podnebne pravičnosti. 

Pridružili smo se tudi akciji Večina pričakuje ukrepe, podnebnakriza.si, kjer se je pod poziv vladi 

podpisalo že 255 organizacij in več kot 12.000 posameznikov in posameznic. 

 

4.4 SODELOVANJE Z NVO, MREŽAMI in drugimi institucijami 

 

Sloga in CONCORD (HUB 4) 

V letu 2019 se je Tina Trdin, kot koordinatorica delovne skupine za globalno učenje na Slogi 

udeležila enega sestanka HUB 4, 4. in 5.11. na Finskem, krajše poročilo dogajanja: 4. in 5.11. 

je v Helsinkih potekal morda zadnji sestanek stičišča za globalno učenje HUB 4 v sklopu 

CONCORDa. CONCORD je najavil prenovo načina delovanja z namenom izpolnitve svoje 

strategije. Delo ne bo več potekalo znotraj posameznih stičišč (HUBov), prav tako bo globalno 

učenje po novem zgolj presečna tema, poleg enakosti spolov. Vseobsegajoč cilj CONCORD je 

odpravljanje neenakosti in revščine, po novem pa bo delovanje potekalo znotraj treh delovnih 

tokov: Inequalities & Sustainable Economy, Policy Coherence for Sustainable Development, 

Financing & Funding for Sustainable Development. S to odločitvijo je področje globalnega 

učenja na slabšem, saj za delovanje na področju zagovorništva, izobraževanje, ozaveščanja, 

nima svoje delovne strukture. Večji del HUB4 sestanka je tako potekalo načrtovanje in priprava 

predlogov in argumentov, ki naslavljajo problematiko zgornje odločitve. Pripravili smo pismo, 

v katerem smo zaobjeli dosežke stičišča v preteklih letih in opredelili potrebo za nadaljevanje 

dela v podobni strukturi. Pismo je bilo poslano CONCORD. Sestanek je potekal na Finskem 

zaradi predsedovanja EU. Organizacije in platforme smo izmenjale informacije o situaciji v 

posameznih državah na področju globalnega učenja in splošnega političnega stanja. Pregledali 

smo povzetek poteka kampanje pred volitvami v Evropski parlament in  spregovorili o 

https://www.dnevnik.si/1042910178/slovenija/dragoceni-botri-otrok-v-burkina-fasu
https://www.primorske.si/oglas/barvita-zidna-poslikava-v-srediscu-nove-gorice


prihodnosti DEAR razpisov ter njihovi umestitvi v nov MFF (Multi-annual Financial 

Framework). DEAR razpis ni predviden v letu 2020.  

Prav tako smo sodelovali in soorganizirali 2 srečanja Delovne skupine za globalno učenje: 24.4. 

in 26.11.2019 (srečanje je sledilo vsakič po sestanku HUB 4). Večji del koordinacije globalnega 

učenja je potekal v okviru projekta MJU. 

 

EPTO (European Peer Training Organization)  

V letu 2019 smo z EPTO sodelovali v prijavi Erasmus+ projekta (K3), ki je bil uspešno sprejet in 

se začne februarja 2020.   

 

Mreža Plan B (mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj) 

Bili smo na  tekočem z dogajanjem na področju trajnostnega razvoja in odgovarjajočih politik 

informirano nastopali v skupnih pozivih v primerih kršitev, opozarjanju na stanje in posledice, 

skupno predlagali možne rešitve, itd.  

 

Koalicija NVO za spremljanje položaja beguncev in migrantov 

Tudi v 2019 je Humanitas nadaljeval s sodelovanjem v koaliciji NVO za spremljanje položaja 

beguncev in migrantov ter tudi neodvisno od delovanja koalicije skušal nuditi podporo 

prosilcem za azil in beguncem, ki so se obrnili na nas. Nadaljujemo tudi 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 2019 podpiral Gibanje za pravice Palestincev in kampanjo BDS (bojkot, 

dezinvesticije, sankcije), čeprav se v aktivnosti ni aktivno vključeval. Smo pa po svojih kanalih 

promovirali aktivnosti, predvsem po Facebooku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. FINANČNO POROČILO 
 
Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:  
Leta 2019 smo ustvarili prihodke v vrednosti 323.878,79€. 
 
Pojasnila k izkazu poslovnega izida 
A. Prihodki  
1.čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v skupni višini 5.388,40€. 
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 2019 so bili realizirani v skupnem znesku 318.490,39€ (Prihodki: 
dotacije iz proračunskih v višini 40.340,34€, dotacije iz drugih fundacij 32.268,49€, donacije 
drugih pravnih in fizičnih oseb 245.624,25€, članarine, prispevki članov 230€, drugi prihodki 
27,31€) 
Vse skupaj je 323.878,79€ 
B. Odhodki  
       a.Poslovni odhodki v višini 286.982,69€  
1.Stroški blaga, materiala in storitev v višini 118.695,98€ vsebujejo: 
- stroške raznega pisarniškega in drugega materiala, potrebnega za delovanje Humanitasa in 
odpis drobnega inventarja (stroški porabljenega materiala). V letu 2019 so bili realizirani v 
višini 5.455,46€.  
- 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 113.240,52€.  
2.Stroški dela v višini 164.023,47€ 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 v višini 3.965,24€  
- amortizacija 1.483,60 € 
- prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.481,64 € 
4.drugi poslovni odhodki 298,00€ 
    b.finančni odhodki = 551,44€  
    c. Drugi odhodki = 52.803,77€  
Vse skupaj je 340.337,9€ 
Presežek odhodkov nad prihodki je bil 16.459,11€. 
Imamo odloženi prihodek v višini 61.692,70 € (kratkoročne pasivne časovne razmejitve-
podatki iz Bilance stanja), ki se nanašajo na opravljeno storitev za leto 2020.  
C. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je bilo 5,98 

delavca. 

 

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

strani: https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/ ter po e-pošti: info@humanitas.si  

 

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje 

Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana, Slovenija 

http://www.humanitas.si/
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/
mailto:info@humanitas.si


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 31.12.2019

2019 2018

SREDSTVA 95.326,03 76.979,48

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.334,30 3.062,72

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 1.150,84 1.879,26

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 80.757,61 27.732,94

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 3.836,60 4.113,94

V. Denarna sredstva 72.921,01 19.619,00

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 12.234,12 46.183,82

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 95.326,03 76.979,48



2019 2018

A. SKLAD (-7.859,52) 8.599,59

I. Društveni sklad (-7.859,52) 8.599,59

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 41.492,85 31.622,57

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

II. Kratkoročne �nančne obveznosti 10.000,00 14.000,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 31.492,85 17.622,57

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 61.692,70 36.757,32

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 31.12.2019

2019 2018

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 5.388,40 9.971,84

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 318.463,08 308.834,51

5. Stroški blaga, materiala in storitev 118.695,98 78.531,77

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

5.455,46 7.268,07

b) Stroški storitev 113.240,52 71.263,70

6. Stroški dela 164.023,47 117.906,09

a) Stroški plač 120.567,23 87.382,61

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 10.670,20 7.733,36

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 8.978,33 6.335,23

č) Drugi stroški dela 23.807,71 16.454,89

7. Odpisi vrednosti 3.965,24 1.155,13

a) Amortizacija 1.483,60 991,90

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

0,00 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.481,64 163,23

8. Drugi poslovni odhodki 298,00 60.298,56

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

10. Finančni prihodki iz danih posojil 4,93 0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6,38 2,49



2019 2018

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

13. Finančni odhodki iz �nančnih obveznosti 551,44 493,00

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

15. DRUGI PRIHODKI 16,00 0,00

16. DRUGI ODHODKI 52.803,77 58.976,38

17. Davek od dohodkov 0,00 5,16

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0,00 1.442,75

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 16.459,11 0,00

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

5,98 4,45


