
 

 

 

Razpis za mlade glasnike človekovih pravic v digitalni dobi 

Te zanimajo človekove pravice? Želiš izvedeti več o zaščiti človekovih pravic v digitalni dobi? 

 

Prijavi se na poziv za glasnike človekovih pravic in postani eden izmed 15-ih mladih, ki bodo opravljali 

vlogo glasnikov človekovih pravic v digitalni dobi. 

Izbrani glasniki bodo pridobili znanje in informacije o varovanju človekovih pravic v digitalni dobi ter 

sodelovali v nacionalni kampanji. V okviru slednje bodo glasniki organizirali aktivnost v svojem 

lokalnem okolju in prispeval k ozaveščanju o pomenu človekovih pravic v digitalni dobi.  

Od prijavljenih kandidatov in kandidatk pričakujemo: 

- da se bodo udeležili 3-dnevnega izobraževanja v Sloveniji, kjer bodo pridobili znanje o 

človekovih pravicah in digitalnem prehodu ter varovanju človekovih pravic na spletu, 

sodelovali v razpravah ter se seznanili s Cilji trajnostnega razvoja (Agenda 2030); 

- izvedli eno aktivnosti v svojem lokalnem okolju. Namen lokalnih aktivnosti je prenos znanja 

in dobrih praks s treninga v lokalna okolja in med vrstnike; 

- posneli kratek video na temo človekovih pravic, ki bo objavljen na spletu; 

- promovirali zaščito človekovih pravic na spletu in delovali kot glasniki človekovih pravic. 

Prijavljenim kandidatom in kandidatkam bomo ponudili: 

- najnovejše podatke in raziskave s področja človekovih pravic in digitalizacije; 

- mentorsko podporo pri izvedbi lokalnih aktivnosti po Sloveniji; 

- mreženje in vzpostavitev stikov s strokovnjaki in odločevalci; 

- mreženje z vrstniki; 

- brezplačno izobraževanje; 

- možnost vključitve v druge aktivnosti, ki so povezane z omenjeno tematiko. 

Prijavijo se lahko mladi v starosti od 15 do 30 let. Prijave zbiramo prek elektronske prijavnice do 2. 

oktobra 2022. 

Končni izbor bo opravljen glede na izraženo motivacijo, izkušnje, poznavanje področja človekovih 

pravic in digitalizacije ter spolno in geografsko uravnoteženost.  

Več informacij lahko dobite na dominik.derencin@mss.si. 

 

Projekt izvajata MSS in Inštitut UTOPIA in je financiran s strani Evropske mladinske fundacije 

(European Youth Foundation) pri Svetu Evrope (Council of Europe). Projekt poteka v sklopu 

kampanje Democracy Now. 

* V tekstu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za vse spole. 
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