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Boljše ravnovesje, boljši svet
ADRA, Monika Kotnik

VSEBINE:

Boljše ravnovesje, boljši svet. Tako se glasi slogan letošnje kampanje ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga obeležujemo 8. marca. Nobene povezave z vijolicami in čokolado, kajne?
Ideja za dan žensk je prišla s strani ameriških žensk, v Evropi pa so jo »posvojile«
Nemke. Verjemite mi, da si niso želele čokolade, čeprav menim, da se je davnega leta
1909 ne bi branile. Ne, želele so si samo, da bi bile obravnavane na enak način kot
moške.

Kar slišim glasove nekaterih, ki vztrajno zatrjujejo, da to ni mogoče, ker smo različni.
Popolnoma se strinjam. Vendar sem prepričana, da si kot ženska zaslužim enako mero spoštovanja, ki pripada mojemu moškemu kolegu. In isto višino osebnega dohodka, če opravljam identično delo, ki mu namenjam isto časa kot on. Je to preveč?
Letos od prvega dneva žensk mineva 110 let. Je prišlo do sprememb? Trditi nasprotno bi bilo nepošteno. V Sloveniji imamo ženske volilno pravico. Lahko se izobražujemo v vseh poklicih, ki so na voljo v hramih učenosti. Lahko se potegujemo za vsa prosta delovna mesta. In še marsikaj bi se našlo.

Ꙭ Preostanek razmišljanja si lahko preberete na zadnji strani novičnika. Ꙭ
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V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni Društvo
Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija,
Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene
narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine
Slovenije, Pravno informacijski center - PIC, Zavod Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib Inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA.

Projekt financira ministrstvo RS za zunanje zadeve. Vsebine,
izražene v novičniku, so v izključni odgovornosti avtorjev.

In še mnogo več...

In še mnogo več!
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žensk v Ruandi

Maja Ladič, Mirovni inštitut

»Vsakič, ko
se ženska
postavi zase,
se postavi
za vse
ženske.«

V okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih
skupin žensk v Ruandi«, ki ga v obdobju 2018–2020 financira Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga Mirovni Inštitut skupaj z
lokalno nevladno organizacijo – Nyamirambo Women's Center (NWC), se je
zaključil prvi sklop 8-mesečnih tečajev opismenjevanja, šivanja in frizerstva.
Tečaj opismenjevanja je zaključilo 115 oseb, tečaj frizerstva 86 in tečaj šivanja 63 oseb – velika večina vseh so ženske. Po koncu tečajev so z vsemi udeleženkami in udeleženci opravili še fokusne skupine ter pripravili načrte za
naprej. Večina tistih, ki so zaključili tečaj opismenjevanja, želi nadaljevati še
s tečajem šivanja ali frizerstva; veliko tistih, ki pa so zaključili tečaj šivanja ali
frizerstva, se je združilo v kooperative, odprlo skupne bančne račune, investiralo nekaj svojega denarja za nabavo potrebne opreme in že začelo z delom ter s pridobivanjem strank (npr. šivanje šolskih uniform za vrtce in šole
20udeleali friziranje). NWC je organiziral zaključne dogodke, na katerih so vse
ženke in udeleženci prejeli certifikate o uspešno zaključenih tečajih, kar jim
bo lahko v pomoč pri iskanju zaposlitve tudi v prihodnje.
Za več informacij o NWC obiščite njihovo spletno stran ali Facebook stran ali
si oglejte ta kratek video.

Varno v šolo
Katjuša Šavc, Focus, društvo za sonaraven razvoj

Maya
Angelou

Na poziv občinam k sodelovanju v inovativnem procesu priprave načrta varnih šolskih poti v šolo je društvo Focus prejel odziv kar 10 občin, med katerimi so zaradi njihove velike angažiranosti pri vpeljavi trajnostnih načinov
mobilnosti v svoje okolje izbrali Občino Bled. Skupaj z občino bodo preverili
stanje in uspešnost spremljanih poti v šolo ter vključili mnenja učencev, učiteljev in staršev v vse faze razvoja trajnostne ter varne poti v šolo. Predlagali
bodo tudi infrastrukturne spremembe, ki lahko olajšajo otrokom samostojno in nemotorizirano pot v šolo. Občina želi v sodelovanju s projektno skupino dvigniti zanimanje učencev za sodelovanje pri urejanju poti v šolo ter jim
tako dati vedeti, da je njihovo mnenje pomembno in da bo upoštevano.
Hkrati občina verjame, da bodo lahko učitelji pozitivne izkušnje vnesli tudi v
svoje učne načrte in s pomočjo učencev »okužili tudi svoje starše«, občini pa
bo to »pomagalo pri izboljšanju pogojev za pešce in kolesarje« ter pri izvajanju Celostne prometne strategije.
V letošnjem letu program »Aktivno v šolo« že načrtuje tudi novi usposabljanji za šolske mentorje organizatorje Pešbusa in Bicivlaka, ki bosta v začetku
marca v Celju in Ljubljani.
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Prvi– ŠTEVILKA
mednarodni
dan izobraževanja
Platforma SLOGA

»Da dosežeš
spremembo,
ustvari
nov model,
zaradi
katerega je
prejšnji
zastarel.«
R.

Ob prvem mednarodnem dnevu, ki je bil na pobudo Nigerije razglašen za letošnji 24. januar, je Generalni sekretar ZN opozoril, da si svet ne more privoščiti
generacije otrok in mladih, ki so brez veščin, nujnih za konkuriranje v gospodarstvu 21. stoletja, prav tako si ne more privoščiti, da pusti zadaj polovico
človeštva. V svetu, kjer vsaj 262 milijonov otrok in mladih ne hodi v šolo – med
njimi prevladujejo dekleta – in kjer še več milijonov nikoli ne osvoji osnov izobrazbe; v svetu, kjer bi se z doseženo sekundarno izobrazbo iz revščine lahko
potegnilo 420 milijonov ljudi, moramo narediti veliko več, da bi dosegli 4. cilj
trajnostnega razvoja, da bi zagotovili vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujali priložnosti za vseživljenjsko učenje za vse.
Več na spletni strani platforme SLOGA.
Platforma SLOGA je prvi mednarodni dan izobraževanja obeležila z razmišljanjem Albina Keuca o tem, zakaj je ta dan več kot le opozorilo, da stotine milijonov otrok nima dostopa do izobraževanja; je poziv za razmislek o tem, ali v
vsakdanjem življenju ravnamo skladno s človeškimi vrlinami – preudarno, pogumno, pravično, solidarno, sočutno in sodelovalno, vključujoče.
Celotno razmišljanje je objavljeno tukaj.

Papa plastične vrečke!
Platforma SLOGA
Platforma SLOGA je delila pobudo dveh sester, ki sta ustanovili nevladno
organizacijo z namenom čiščenja vodnih poti in spodbujanja prepovedi plastičnih vrečk. V gibanje Papa plastične vrečke! se lahko vključijo tudi učenci.
Bye Bye Plastic Bags - BBPG (slovensko Papa plastične vrečke) je mladinska
nevladna organizacija, ki nasprotuje uporabi plastičnih vrečk. Njihova vizija je
svet osvobojen plastičnih vrečk in svet opolnomočene mladine. Ker se problema ne da rešiti, če se ga ljudje ne zavedajo, se njihove aktivnosti vrtijo okoli
ozaveščanja in izobraževanja o škodljivih vplivih, ki jih ima plastika na naše
okolje, živali in zdravje, ter o tem, kako postati del rešitve.
Učencem tudi nudijo priložnost, da lahko začnejo lastna lokalna poglavja za
podporo gibanja Papa plastične vrečke! Več o gibanju in o tem, kako se mu
lahko pridružite, preberite tukaj.
Če se še odločate o tovrstnih akcijah, vas mogoče prepriča pogovor z ustanoviteljicama.
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Odziv na neukrepanje v primeru
kršitve delavskih pravic voznikov
Lucija Glavič, Ekvilib inštitut

»Globalno
učenje ima
»Prihodnost
jepomembno
odvisna
odvlogo
naših pri
odpravi
dejanj
revščine in
danes.«
neenakosti v
svetu«
Mahatma
GandhiR. Stadler
Sabina

Globalno učenje zajema tudi ozaveščanje o pomembnosti spoštovanja družbeno odgovornega ravnanja ne le posameznikov temveč tudi in predvsem podjetij, vključno s prevzemanjem odgovornosti do ravnanja členov dobavnih verig.
28.1.2019 je bil na spletnem portalu RTV Slovenija objavljen članek z naslovom
Ministrstvo o voznikih avtobusov: Obsojamo kršitev delavskih pravic, a ukrepali
ne bomo, saj je sistem dober. Članek govori o odzivu Ministrstva za infrastrukturo na kršitve delavskih pravic s strani koncesionarjev, konkretno s strani podjetja Arriva. Ministrstvo sicer obsoja kršitve delavskih pravic, a meni, da bi bilo
kakršnokoli sankcioniranje avtoprevoznika v neskladju z zakonodajo, prav tako
bi bilo to v nasprotju z interesom javnosti, saj bi bila ogrožena pravica do javnega prevoza. Prav tako Ministrstvo navaja, da bi »vmešavanje v delovna razmerja
med koncesionarjem in njegovimi zaposlenimi lahko pomenilo kršitev svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave RS«.
Ekvilib Inštitut obsoja neukrepanje in predvsem nerazumevanje koncepta družbene odgovornosti s strani Ministrstva za infrastrukturo v primeru kršitve delavskih pravic voznikov avtobusov. Takšno ravnanje ministrstva je v nasprotju s
številnimi načeli in dokumenti, ki jih Republika Slovenija sprejela in jih podpira.
Družbena odgovornost se namreč ne konča pred vrati organizacije, temveč je ta
odgovorna za svoje celotno vplivno območje. RS je v lanskem letu potrdila Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v
gospodarstvu, prav tako pa preko sistema javnih naročil podpira uveljavljanje
socialnih vidikov pri izbiri ponudnikov, s katerimi država vstopa v pogodbena
razmerja.
Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta.

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

FEBRUAR 2019 - ŠTEVILKA 13

Priročnik za učitelje “Ti je EU blizu?”
PiNA

»Nočem
verjeti.
»Central
Hočem
European
vedeti.«
Youth
Manifesto«
Carl
Sagan

PiNA je v sklopu informacijske točke Europe Direct Koper-Capodistria izdala
didaktični priročnik »Ti je EU Blizu? (Kako smo šolajoči mladini približali evropske vrednote)«, namenjen učiteljem in nasploh vsem, ki delujejo na področju
izobraževanja.
vrsto let sodelujejo s šolami, tako so na podlagi prepoznanih potreb
…Na
inPiNIšeževeliko
več
iz izkušenj preteklega skupnega dela v priročniku podali preprost, a učinkovit
dvo-dnevni modul neformalnega izobraževanja, ki učence in dijake na interaktivni način spodbuja k razumevanju pomena aktivnega državljanstva ter participacije v družbi in jim hkrati omogoča raziskovanje evropskih procesov ter vrednot. Modul vključuje tudi skupinske igre, ki jim prinašajo spoznanja o kompleksnosti sprejemanja odločitev.
Skozi branje boste spoznali praktične vaje in napotke, ki jih lahko uporabite v
sklopu različnih izobraževalnih programov, predmetov in stopenj. Namen priročnika je postati praktično orodje, ki izobraževalcem olajša delo in skrajša čas
priprave.
Več informacij preko te povezave.

#MyRevolution
Družbeno odgovorno
komuniciranje podjetij
Lucija Glavič, Ekvilib Inštitut
Mreža za družbeno odgovornost in Avanta Largo, Zavod za družbeno komuniciranje vabita na predavanje ter razpravo o družbeni odgovornosti v komuniciranju oz. o družbeni odgovornosti v odnosih z javnostmi. Dogodek bo potekal 14.
marca med 9. in 11. uro v Poligonu (Tobačna ulica 5, Ljubljana). Kotizacija je 20
EUR + DDV (dogodek je brezplačen za člane Mreže za družbeno odgovornost
Slovenije). Prijavite se lahko na lucija@ekvilib.org.
Ob toplem čaju, kavi in rogljičkih bomo prisluhnili predavanju s strani Avante
Largo o odgovornem komuniciranju, nakar bomo odprli širšo razpravo o tej
tematiki.
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Usposabljanje o trajnosti
Tanja Ristič, Amnesty International

»Svet je
se
»Znanje
spreminja.
Kaj
moč,
pa mi?«
človek,
ki ima
največ
znanja, ima
Spoznavanje
največjo
izzivov
moč.«
kompleksne
globalne
soodvisnosti in
Joseph
praktičnih orodij
Smith
za delo z mladimi

Amnesty International je organizacija, ki se zavzema za spoštovanje in širjenje
človekovih pravic. Ker so človekove pravice nedeljive in povezane tudi s trajnostnim razvojem, Amnesty vse več izobražuje in informira tudi na področju trajnostnega razvoja v povezavi z migracijami in globalno neenakostjo. Zato vse zainteresirane pedagoge in pedagoginje vabi na brezplačno usposabljanje o različnih vidikih trajnosti, ki bo 7. marca v Ljubljani. O trajnosti bodo predavali in diskusije vodili priznani strokovnjaki s področja duševnega zdravja, sociologije in kulture.
Prijave na usposabljanje so brezplačne, vendar obvezne, za več informacij obiščite
spletno stran Amnesty International Slovenije.

Načela družbeno odgovornega naročanja
Lucija Glavič, Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut in Direktorat za javno naročanje vabita na izobraževanje in posvet na temo vključevanja družbeno odgovornih načel v javna naročila oziroma
v nabavni proces javnih in zasebnih podjetij. Izobraževanje bo potekalo 9. aprila
2019 med 8.30 in 12.30. uro v Ljubljani. V prvem delu dogodka bo potekalo izobraževanje o vključevanju socialnih meril v javna naročila ter na splošno o družbeni odgovornosti v naročanju. Sledil bo javni posvet o izzivih, dilemah in aktualnih vprašanjih v zvezi z vključevanjem socialnih in okoljskih meril v proces javnih naročil. Prijave zbirajo na lucija@ekvilib.org.
Več informacij o izobraževanju in posvetu na spletni strani Ekvilib Inštituta.

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

FEBRUAR 2019 - ŠTEVILKA 13

Globalna šolska stavka za takojšnje
ukrepanje proti podnebnim spremembam

»MiPoročilo
smo
zadnja
»Nepravičen
generacija,
začetek: ki
ima
možnostv
Neenakosti
ustaviti
izobraževanju
podnebne
otrok v
spremembe,
gospodarsko
preden
bo
najrazvitejših
prepozno.«
državah«
Leonardno
DiCaprio

Gaja Brecelj, Umanotera
Po svetu že deset tisoče mladih od političnih voditeljev zahteva podnebno
pravičnost, 15. marca pa se bo globalnemu dnevu podnebnih protestov mladih pridružila tudi Slovenija. Skupina Mladi za podnebno pravičnost vabi šolarje, naj se jim pridružijo in si izborijo lepšo prihodnost skupaj! Sprašujejo se,
»kako naj bi mi na mrtvem planetu z odliko opravljen strokovni izpit, matura
ali diploma sploh koristila? Na planetu, kjer bodo ogromna območja našega
planeta zaradi podnebnih sprememb in drugih okoljskih katastrof poplavljena, požgana in nasploh neprimerna za življenje človeka, je mirno in udobno
življenje čista utopija. Uničevanje naše prihodnosti je posledica današnjih
odločitev politikov doma in v tujini. Za dejanja, za katera nismo krivi nič, bomo plačevali visok davek. Le skupaj, dobro povezani lahko dosežemo prepotrebne spremembe v pozitivno smer.«
Mladi tedensko protestirajo med drugim v Nemčiji, Švici, Avstriji, Indiji, Kanadi, Ameriki, Avstraliji, Ugandi, Turčiji in Italiji. Protestom se v velikem pridružujejo tudi učitelji in zahtevajo uvedbo podnebne izobrazbe v kurikulum.
Švedska 15-letnica Greta Thunberg, ki je začela gibanje šolskih stavk za podnebje, je konec lanskega leta na konferenci Združenih narodov o podnebnih
spremembah nagovorila svetovne voditelje in poudarila, da podnebne krize
ne bomo rešili, če je ne bomo obravnavali kot krizo. Njen govor je bil tako
navdihujoč, da so ga v Umanoteri prevedli v slovenščino.
Vabljeni k ogledu in njegovi uporabi pri vaših izobraževalnih podnebnih aktivnostih ter spodbujanju mladih k podnebni akciji (povezava).
Več informacij o šolskem podnebnem protestu v Sloveniji je na FB Mladi za
podnebno pravičnost.
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Zbirnik orodij CTR
Platforma SLOGA

Do leta 2030
želijo [države
»Ko enkrat
sveta]
prenehaš z
občutno
učenjem,
zmanjšati
začneš
količino
umirati.«
odpadkov s
preventivnimi
Albert
ukrepi,
Einstein
zmanjševanjem porabe,
recikliranjem
in ponovno
uporabo.

»SDG Toolkit« združuje več kot 300 orodij, pripravljenih za uporabo, vključno s
članki, predstavitvami, dejavnostmi v družabnih medijih, slikami, dokumenti o
politiki, orodji za spremljanje in pregledovanje, koalicij na področju ciljev trajnostnega razvoja in še več. Vse gradivo je mogoče raziskati na primer po državah ali
posameznem cilju trajnostnega razvoja.
Priročnik odgovarja na osnovna vprašanja o ciljih trajnostnega razvoja, da bi spodbudil organizacije na nacionalni in lokalni ravni za njihovo uresničevanje.
Namen tega priročnika je pomagati nevladnim organizacijam v Evropi, da se naučijo več in izkoristijo priložnosti, ki jih cilji trajnostnega razvoja ponujajo okoljskemu gibanju.

Usposabljanje v Bologni o globalnem učenju
in digitalnih orodjih
Platforma SLOGA
V okviru projekta MigratED je v Bologni med 21. in 24. januarjem potekalo usposabljanje pedagogov ter praktikov s področja globalnega učenja in uporabi digitalnih orodij v izobraževanju o človekovih pravicah ter migracijah.
Usposabljanja so se udeležili učitelji in učiteljice, profesorji in profesorice, strokovnjaki in strokovnjakinje, mladinski delavci in delavke ter zaposleni v neformalnem izobraževanju, aktivni na področju globalnega učenja, iz Italije, Portugalske,
Grčije, Cipra ter Slovenije. Udeleženci usposabljanja so spoznavali povezanost
človekovih pravic, medkulturnega dialoga, trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb, migracij in medijske pismenosti ter priložnosti za uporabo digitalnih orodij
pri poučevanju teh vsebin v formalnem in neformalnem izobraževanju.
Poleg predstavnice platforme SLOGA so se usposabljanja udeležile predstavnice
Humanitarnega društva ADRA Slovenija, UNICEF Slovenija, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in Dijaškega doma Postojna. Na podlagi evalvacije usposabljanja bodo načrtovana nacionalna usposabljanja v partnerskih državah, ki
bodo organizirana v letu 2019.
Več na spletni strani platforme SLOGA.
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Namen
vzpostavitve
»Ni nujno,
pešbusa
da imajo
je vzpostaviti
prostovoljci
pot, ki bo
čas,
šolarjem in
imajo pa
šolarkam
srce.«
služila kot
pešpot do
Elizabeth
šole in nazaj
Andrew
skozi vse leto.
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Družinsko prostovoljstvo in prostovoljstvo
mladih
Slovenska filantropija
Slovenska filantropija je delila nekaj izsledkov mednarodne raziskave o družinskem prostovoljstvu in prostovoljstvu mladih. Na IAVE konferenci, ki je oktobra 2018 potekala v Augsburgu (Nemčija), jo je predstavila Brande Menoher iz
ZDA (Point of Light). Predstavniki Slovenske filantropije so predavanje poslušali v okviru študijskega obiska. Ker menijo, da lahko študija pomembno prispeva k razvoju družinskega prostovoljstva v Sloveniji, želijo z vsebino predavanja seznaniti tudi druge.
Slovenska filantropija želi organizacije spodbuditi k ustvarjanju prostovoljskih
priložnosti, ki bodo primerne za družine (za različne starostne skupine, znanja
in izkušnje), zato pozivajo k primerni obeležitvi mednarodnega družinskega
prostovoljskega dneva (23. november). Ta je namenjen družinam, ki s prostovoljskimi aktivnostmi prispevajo v dobro skupnosti in njenih ljudi. Družine

svojih učencev dijakov in študentov pa lahko povabite tudi, da se
za en dan aktivirajo na vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki
bo v soboto, 6. aprila 2019.
Izsledke študije dobite tudi preko te povezave.
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Evropski parlament sprejel Resolucijo o
nazadovanju na področju pravic žensk in
enakosti spolov v EU19
CNVOS
Evropski parlament je 13. februarja na plenarnem zasedanju v Strasbourgu
sprejel Resolucijo o nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU. V njej med drugim izražajo obžalovanje, da priprava proračuna
ob upoštevanju vidika spola ni bila priznana kot horizontalno načelo v
uredbi o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, in pozivajo
Svet, naj to uredbo nujno spremeni in ponovno potrdi svojo zavezanost
enakosti spolov.
Opozarjajo tudi, da je v svetu in tudi v Evropi opazen zaskrbljujoč trend
krčenja prostora za civilno družbo ter da se organizacije, ki delujejo na
področju temeljnih pravic, pa tudi organizacije in aktivisti/ke za pravice
žensk, vse pogosteje inkriminirajo, birokratizirajo oziroma se jim omejujejo
sredstva. Komisijo pozivajo, naj zagotovi neposredno in dovolj veliko finančno podporo tovrstnim organizacijam v tistih državah, kjer se organizacije civilne družbe soočajo s sistemskim zmanjševanjem financiranja in
napadi nanje, da bi zagotovila kontinuiteto za prekinjene storitve, ki ščitijo
in podpirajo ženske ter njihove pravice. Obenem naj opravi pregled financiranja, s katerim bo zagotovila, da sredstva, ki jih EU porazdeli med države članice, podpirajo organizacije, katerih dejavnosti in storitve so nediskriminatorne, vključujoče in osredotočene na preživele ter ki ne ohranjajo
stereotipov o spolih, tradicionalnih vlog spolov ali nestrpnosti.
Resolucija je dostopna na tej povezavi.

Robert
Ingersoll
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Transnacionalna konferenca na temo
participativne urbane agrikulture
v Budimpešti
PiNA
Kot partnerji projekta AgriGo4Cities PiNA vabi k udeležbi na transnacionalni
konferenci "Participatory urban agriculture for inclusive cities," ki bo v torek,
19. marca 2019, v Budimpešti
Namen konference je spodbujati participativno urbano in periurbano kmetijstvo (UPA), da bi se spopadli s socialno-ekonomsko izključenostjo ranljivih
skupin ter spodbudili trajnostni razvoj urbanega okolja. Prijave zbiramo preko spletnega obrazca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx9uryg8hiczu5NCZmy3n3KBRjZ
-uKpHbP2SRyyI8IcmMOfg/viewform, do petka, 8. marca 2019.

Več informacij o konferenci je na voljo na povezavi: facebook.com/
events/225195041761270/
Ob tej priložnosti bi želeli povabiti do dva zunanja udeleženca, ki se strokovno
ukvarjata ali delujeta na presečišču participacije, ranljivih skupin in urejanja
javnega prostora, da se skupaj z nami udeležita konference.
Odhod bo v ponedeljek, 18. marca 2019, dopoldan iz Kopra. Popoldan prihod
v hotel in skupna večerja. Naslednji dan bo potekala konferenca, po kateri
bomo odrinili nazaj v Koper. Vsi stroški (prevoz, nastanitev in hrana) bodo
kriti z naše strani. Zainteresirani pošljite vaše reference in kratko motivacijo za
udeležbo na info@pina.si, najkasneje do 22. februarja 2019 do 12. ure.
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Ꙭ Nadaljevanje zapisa z naslovnice Ꙭ
Še vedno pa je prostor za izboljšave in napredek. Še vedno je premalo žensk
na vodilnih položajih. Še vedno so ženske plačane manj kot moški. Manevrskega prostora je torej več kot dovolj.
Ženske s(m)o sposobne političarke in vodje. Kar poglejte kraljico Elizabeto II.
Pri svojih 92-ih letih je najdlje živeča monarhinja. Pa ni edina, ki cveti na položaju, ki zahteva oster um in sposobnosti odločanja. Že mnoge pred njo so dokazale, da so nadarjene in sposobne velikih stvari. Malo pobrskajmo po zgodovini in naučili se bomo marsikatere dragocene lekcije. Istočasno pa se bomo
izognili ponavljanju napak preteklosti.
Boljše ravnovesje, boljši svet. Da, skupaj lahko uresničimo petega izmed ciljev
trajnostnega razvoja. No, kakšna dobra čokolada pa tudi ne bo škodila.

