
 
 
 
 
 

 
 

ГЛОБАЛНА НЕДЕЉА АКЦИЈЕ 23-29. аpril 2017.  

ПОДРЖИ ОБРАЗОВАЊЕ. 

ВРЕМЕ ЈЕ! 

  
GLOBAL ACTION WEEK 23-29. April 2017. 

STAND UP FOR EDUCATION. 

TIME TO DELIVER! 
 
        Глобална недеља акције (Global Action Week - GAW) је време у којем се 
интензивирају активности Глобалне 
кампање образовања за све (GCE). То  
је акција у којој учествују синдикати, 
удружења просветних радника као и 
друге партнерске организације из 
државног и невладиног сектора која 
се баве питањем глобалног  
образовања. То је прилика да се 
проговори и о нереализованим  
Миленијумским циљевима и циљевима „Образовања за све“, као и о циљевима 
образовања 2015-2030  и акција која је сваке године све масовнија и бројнија.  

Ове године GCE са својим партнерским организацијама организује 
Глобалну недељу акције од 23. до 29. 
априла и она је фокусирана на 
питање осигурања одговорности за 
реализацију глобалног Циља 4. (СДГ4) 
- Осигурати инклузивно и 
равноправно квалитетно образовање 
и могућност доживотног образовања 
за све. 
       Наш синдикат ће и ове године 
подржати ову акцију, а између 
осталог и организовати, сада већ 
традиционалне, конкурсе за најбољи 
писани и ликовни рад ученика основних и средњих школа из АП Војводине на 
тему Образовања за све, као и инклузију ових група у образовни систем, са 
посебним нагласком на децу избеглице и образовање на језику који не разумеју.  

Најбољи радови биће, као и досад, публиковани и награђени. Пеоглашење 
победника и додела награда биће организована на  Светски дан борбе против 

дечијег рада 12. јуна о.г. Радове слати на:  Секретаријат НСПРВ, 25.000 Сомбор, 
Трг Св. Тријства 1/16 (За конкурс). Осим тога, активисти Синдиката ће 
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одржати пригодне скупове и тематске конференције за средства информисања 
на којима ће говорити о овогодишњој теми Глобалне недеље.  

Према саопштењу специјалног изасланика УН Гордона Брауна, помоћ 
међународне заједнице треба да „задовољи потребе тридесет милиона расељених 
девојчица и дечака – највеће дечје популације прогнане од 1945. године – међу 
којима је двадесет милиона њих који у овом тренутку немају услове да похађају 

школу“. Акција ће посебну пажњу усмерити на децу избеглице и децу присилно 
расељену у домовини, као и децу у заједницама које су им домаћини. У то могу 
бити укључена и деца избеглице у средње развијеним земљама које немају 
довољно средстава да обезбеде њихово образовање. Такође, задатак је до 2020. 
године повећа приступ образовању у ванредним ситуацијама за 18 одсто деце и 
млађих погођених кризама, а до 2030. и за све њих (100 одсто). Подаци 
Уједињених нација говоре да данас у свету готово свако четврто дете школског 
узраста – више од 460 милиона малишана – живи у земљама погођеним 
кризама. Од тог броја, око седамдесет пет милиона деце и имладих немају 
услове за наставак школовања, имају неквалитетно школовање, или су под 
ризиком да генерално остану без могућности за школовање.  
         Поштоване колеге, очекујући да узмете активно учешће у припреми и 
реализацији овогодишње Недеље акције, срдачан синдикални поздрав.   
 

Придружите се! 
 

Нови Сад, 11.04.2017.год.                                     проф. Хаџи Здравко М. Ковач 
                                                                          
 


