
   

Dijaki in dijakinje, študenti in študentke ter vsi ostali mladi, ki si prizadevate za 
doseganje enakosti spolov v družbi, ki vas ta tema zanima in bi se radi na tem 
področju udejstvovali tudi v prihodnje!  

Ne zamudite priložnosti za prijavo na usposabljanje o enakosti spolov, ki ga Zavod 
Krog izvaja v okviru projekta »Za njeno boljšo prihodnost - mladi za enakost spolov 
in enake možnosti«. Teme usposabljanja bodo enakost spolov, spolni stereotipi, 
nasilje na podlagi spola, pravice žensk in deklet, boj za enakost spolov skozi 
zgodovino, ženske v medijih in kulturi, znanosti. Predavale bodo predavateljice iz 
Turčije in Slovenije, predstavljeni bodo projekti, katerih cilj je opolnomočenje žensk 
v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki, organiziran pa bo tudi izlet v 
kraje, pomembne v zgodovini Slovenk. 

Kdaj? 
Od 25. do 29. novembra 2022 v Ljubljani 

Kje?  
Ljubljana, Hostel Celica 

Kdo bodo udeleženci? 

Usposabljanja se bo udeležilo skupaj okoli 25 udeleženk_cev iz Slovenije, Turčije, 
Egipta in Libanona.  

Jezik usposabljanja 

Angleščina. 

Rok za prijavo? 
Prijaviš se lahko do petka 11. novembra 2022. Povezavo na prijavnico najdeš 
TUKAJ 

Koga iščemo? 

• Mlade, ki jih zanima udejstvovanje na področju promocije enakosti spolov 
• Mlade, bi se radi naučili, kako preprečiti nasilje in pomagati žrtvam nasilja 
• Mlade, ki bi se radi naučili bolje prepoznavati stereotipe in nanje pravilno 

reagirati 
• Mlade med 18. in 27. letom starosti 
• Mlade, ki bi radi delili svoje izkušnje iz pobud za promocijo enakosti 

spolov, na katerih so sodelovali 
• Mlade, ki jih zanima sodelovanje z Zavodom Krog po zaključku projekta  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAqfZmF6MYGivchwVDF-se8xRjYT-SzDT_KSL1N9XSxO51YA/viewform?usp=sf_link


   

• Mlade, ki bi radi spoznali_e vrstnike in vrstnice iz različnih držav in kultur 

Pomembne podrobnosti: 
Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Zavod Krog bo v okviru projekta kril 
usposabljanje, nočitve z zajtrkom ali prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi do 
Ljubljane, en dodaten obrok dnevno. 

Z usposabljanjem želimo: 

• Prispevati k enakosti spolov in okrepiti vlogo mladih pri tem 
• Ozavestiti mlade o pomenu njihove aktivne vloge pri rušenju steretipov in 

predsodkov, ki vladajo v družbi 
• Krepiti aktivno udejstvovanje mladih v družbi 
• Krepiti medkulturni dialog in spoznavanje mladih iz različnih držav 

Če potrebujete dodatne informacije, pišite na elektronski naslov katja@zavod-
krog.si.  
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