MEDKULTURNEGA DIALOGA

Društvo za Združene narode za Slovenijo vabi osnovnošolce k natečaju ob obeležitvi
mednarodnega dneva človekovih pravic. Društvo natečaj organizira v sodelovanju s
Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO.
Dne 10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v
Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948. Ta zgodovinski dokument je na
globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo,
enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno
pripadnost, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali
socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.
S tradicionalno vsakoletno proslavo dneva človekovih pravic poskušamo tudi na
Društvu za Združene narode za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja
teh temeljnih vrednot. Ob tej priložnosti že deveto leto zapored objavljamo nagradni
natečaj, v okviru katerega želimo tudi osnovnošolcem ponuditi možnost, da izrazijo svoje
vtise in razmišljanja skozi risbo ali besedo. Natečaj je razdeljen na dva dela:
1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični
ali drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
Decembra 2012 je Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) obdobje 2013–2022
razglasila za mednarodno desetletje zbliževanja kultur. Koordinacija aktivnosti je bila
zaupana Organizaciji ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), ki si bo v sklopu
desetletja prizadevala spodbujati socialno vključenost in medkulturni dialog s ciljem
izboljšati svetovno globalno razumevanje. Zato je društvo za temo letošnjega natečaja
izbralo medkulturni dialog, saj želimo med mladimi dvigniti raven ozaveščenosti o
pomenu sodelovanja in predvsem spoštovanja različnih kultur.
V vse bolj globaliziranem svetu se stikom s pripadniki drugih kultur ne moremo izogniti,
zato je še toliko pomembneje, da se zavedamo vrednosti lastne in tujih kultur. To nam
omogoča lažje prepletanje in sobivanje z drugimi kulturami. Medkulturni dialog temelji na
enakopravni obravnavi drugih kultur in njihovem spoštovanju in je sestavni del našega
vsakdana, pa če se tega zavedamo ali ne. Prav zato je ključno, da o njem govorimo, ga kot
takšnega prepoznamo in udejanjimo v vsakdanjem življenju.
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Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic na temo

Rok za oddajo del je 10. november 2014.
Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP« naj sodelujoči pošljejo na naslov:
Društvo za Združene narode za Slovenijo
Cankarjeva 1/II
1000 Ljubljana

Med pravočasno prispelimi izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano
tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela.
Vsi nagrajenci bodo povabljeni na proslavo, ki bo potekala predvidoma 10.
decembra 2014, kjer bodo prejeli simbolične nagrade.
Nagrajene risbe in eseji bodo objavljeni na spletni strani Društva za Združene narode za
Slovenijo, nagrajena likovnega dela pa bodo razstavljena tudi v prostorih društva.
Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Društvo za Združene narode za
Slovenijo v času uradnih ur, in sicer vsak delavnik med 10. in 14. uro na tel. 01/25 10 708,
ali pišete na info@unaslovenia.org.
Veselimo se sodelovanja z vami!
Društvo za Združene narode za Slovenijo
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Otroci, ujemite ideje na list papirja ter nam risbo ali esej pošljite na društvo.

v organizaciji Društva za Združene narode za Slovenijo
v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO

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

Naslov poslanega dela: ___________________________________________________________
Ime in priimek avtorja/ice: ________________________________________________________
Naslov avtorja/ice: ______________________________________________________________
Telefon ali e-pošta avtorja/ice: ___________________________________________________
Šola in razred: ___________________________________________________________________
Mentor/ica: _____________________________________________________________________

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

Datum: _______________
Podpis starša oz. skrbnika: _______________________

Izpolnjeno in podpisano prijavnico priložite poslanemu delu.
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Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

