
 

 

SPOROČILO JAVNOST  

OB PRILOŽNOSTI MEDNARODNEGA DNEVA STRPNOSTI 2017 

V Izobraževalnem centru Eksena pod okriljem našega krovnega človekoljubnega 

nepridobitnega projekta promocije strpnosti Mi smo ZA STRPNOST!, v okviru katerega smo 

leta 2015 naredili prvi slovenski prevod Unescove Deklaracije o načelih strpnosti (v kateri je 

bil svečano razglašen tudi vsakoletni mednarodni dan strpnosti, ki je 16. novembra), izvajamo 

tudi projekt Dan za strpnost, s katerim v slovenskem prostoru širimo prepoznavnost in težo 

mednarodnega dneva strpnosti, s tem pa v naši družbi spodbujamo strpnost in sožitje. 

Skozi naš projekt Dan za strpnost javnost spodbujamo, da na mednarodni dan strpnosti 

posvetijo strpnosti in odnosom še dodatno pozornost ter tako v svojem življenju pridejo še do 

večjega spoštovanja do sebe in drugih. Ljudi tako spodbudimo, da na ta dan na socialnih 

omrežjih s hashtagom #danzastrpnost delijo misel, verz ali citat, ki spodbuja strpnost, 

razumevanje, sprejemanje ali sodelovanje, obenem pa se v svojem življenju iskreno opravičijo 

nekomu, do katerega so bili v preteklosti nestrpni (zaničljivi, poniževalni, sovražni, 

izključevalni, agresivni…itd.). 

V sklopu tega projekta napišemo tudi poslanico strpnosti, ki jo v namen ozaveščanja različnih 

vidikov strpnosti in nestrpnosti na mednarodni dan strpnosti pošljemo predstavnikom 

državnih institucij, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in drugim. Tema letošnje 

poslanice strpnosti je Past prikrite nestrpnosti – ignoriranje in izključevanje. 

Za vrtce, osnovne in srednje šole pa ob priložnosti mednarodnega dneva strpnosti izvajamo 

projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, v katerem jim pošljemo 

brezplačen program na temo strpnosti in jih povabimo, da ga izvedejo z otroki oziroma učenci 

v okviru svojih rednih aktivnosti v tednu mednarodnega dneva strpnosti. Tema letošnjih 

delavnic je prikrita nestrpnost – ignoriranje in izključevanje. Projekt je s častnim 

pokroviteljstvom podprl tudi predsednik Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez. V letošnjem 

letu bo v našem projektu sodelovalo več kot 90 vrtcev in šol iz celotne Slovenije. Izbrani izdelki 

otrok, ki bodo sodelovali v projektu, bodo deležni tudi razstave v prostorih Državnega zbora, 

obenem pa bomo nekaterim otrokom omogočili ekskurzijo z vodenim ogledom kompleksa 

Združenih narodov na Dunaju. 

Obenem pa v priložnost slavnostne obeležitve mednarodnega dneva strpnosti v 

Izobraževalnem centru Eksena pripravljamo javni dogodek, ki bo v soboto, 18. 11., na katerega 

vabimo zainteresirano javnost. 
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Častni pokrovitelj projekta Mi smo ZA STRPNOST! je Slovenska nacionalna komisija za 

UNESCO. 


