
 

 

MAJ - EVROPSKI MESEC RAZNOLIKOSTI 
 

 

Spoštovani. 

 

V maju 2020 bomo skupaj z evropsko platformo listin raznolikosti, skupaj z vami, 

PRVIČ praznovali evropski mesec raznolikosti.  

 

Z vašo pomočjo želimo povečati zavedanje o prednostih, ki jih prinaša vključujoče upravljanje 

raznolikosti in izpostaviti vaše dobro delo, ki ga izkazujete s tem, ko cenite edinstvenost 

vsakega zaposlenega.   

 

 
 
KAKO LAHKO SODELUJETE?  
 
V mesecu maju: 

- organizirajte aktivnost na temo raznolikosti 

- svojo aktivnost prijavite na evropsko platformo Listin raznolikosti  
(prijava je zelo preprosta in je lahko v slovenskem jeziku) 

 

Aktivnost lahko organizirate za svoje zaposlene, za svoje stranke ali dobavitelje. Lahko je 

javna ali interna. Aktivnost je lahko komunikacijske narave ali pa v obliki treninga na temo 

raznolikosti.  

Lahko izpostavite osebne zgodbe, ki jih delite po vaših družbenih omrežjih - delila pa jih bo 

tudi naša skupna platforma na evropskem nivoju in v Sloveniji.  

Prijavite aktivnost, ki jo že tradicionalno organizirate, ali pa izkoristite priložnost in oblikujte 

novo aktivnost.  

 

Če bi se pri promociji vrednot raznolikosti želeli povezati, s katerim od podpisnikov, nas o tem 

obvestite - potrudili se bomo in vam pri tem pomagali.  

 

 
 

 
POVEČAJMO ODMEVNOST SKUPNEGA PRAZNOVANJA 

Poskrbite za široko odmevnost vaših prizadevanj v Sloveniji in na evropski ravni, tako da:  

- v komunikaciji preko družabnih omrežij uporabite #EUDiversitymonth, in 
#listinaraznolikostislovenija  

 
  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDiversityMonth2020


 

 

 
PRIDOBITE MOŽNOST POTOVANJA NA SLAVNOSTNO ODPRTJE MESECA RAZNOLIKOSTI 
V BRUSLJU 

Vabimo vas, da izkoristite priložnost za udeležbo na slavnostnem odprtju meseca raznolikosti, 
kjer se boste družili z drugimi direktorji evropskih organizacij ter z evropsko komisarko, ki bo 
dogodek gostila. 
 
Med podpisniki Listine raznolikosti Slovenija, ki bodo svojo aktivnost prijavili   
do 22. 3. 2020 bosta izbrana 2 direktorja ali člana uprave iz vsake države povabljena 
29. 4. 2020 v Bruselj (stroške krije Evropska komisija).  
 
Za več informacij o podpisu Listine sledite POVEZAVI. 
 

V prihodnjih tednih vam bomo posredovali več informacij. Delili bomo tudi krajši priročnik, s 
priporočili za komunikacijo preko družabnih omrežij, ki vam bo lahko služil kot navdih za 
organizacijo aktivnosti. 
 
»Skupaj lahko naredimo spremembo!” 
 
 

 
Ljubljana, 03. 3. 2020 
 

Barbara Zupančič        Irena Moozova 
Listina raznolikosti Slovenija     Director for Equality and Union  
        Citizenship 

  

 
European Commission 

Directorate-General for Justice and Consumers 
Directorate D - Equality and Union Citizenship 

  

https://www.raznolikost.eu/listina/slovenska-listina/zelim-podpisati/

