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Posvet o krepitvi sodelovanja z MENA regijo 
 

Ljubljana, 27. junij 2013 - Ministrstvo za zunanje zadeve 
(MZZ) je 27. junija 2013 organiziralo posvet z naslovom 
»Aktualni izzivi trajnostnega razvoja v MENA regiji in 
priložnosti za Slovenijo«. Dogodka so se udeležili predstavniki 

Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter predstavniki inštitutov, podjetij 
in NVO. Slovenija ima z državami Severne Afrike in Bližnjega vzhoda (t. i. MENA regija) dobre 
politične odnose, ki bi jih lahko okrepili in nadgradili s projektnim sodelovanjem med inštituti, NVO 
in podjetji v posameznih državah. V tem okviru so predstavniki ministrstev predstavili tudi možnosti 
financiranja projektov iz sredstev EU, mednarodnih finančnih institucij in drugih mehanizmov ter 
Unije za Sredozemlje. Nadaljevanje posveta bo potekalo predvidoma septembra, in sicer s ciljem 
identifikacije konkretnega sodelovanja med Slovenijo in državami MENA regije. Več informacij o 
posvetu najdete na spletni strani MZZ. Foto: MZZ     
 

 

ITF na Svetu Evrope opozoril na problematiko beguncev in 
razseljenih oseb 

 
Ig/Strasbourg, 26. junij 2013 - Direktor ITF Ustanove za krepitev 
človekove varnosti je 25. junija 2013 na srečanju Odbora za 
migracije, begunce in razseljene osebe, ki je potekalo v času 
zasedanja Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, predstavil 
delovanje ITF in med drugim opozoril tudi na problematiko 
beguncev in razseljenih oseb, ki predstavljajo eno najranljivejših 

skupin. Gre za žrtve min, ostankov eksplozivnih sredstev in kasetnih bomb. Samo v letu 2012 je bilo 
zabeleženih milijon oseb, ki so bile prisiljene zapustiti svoje domove. Direktor ITF je predstavil tudi 
aktivnosti ITF na področju dela z omenjeno skupino prizadetih oseb ter druge aktivnosti ITF. Več o 
tem si lahko preberete na spletni strani ITF. Foto: ITF 

 

 
Peticija proti doplačilom za hormonsko kontracepcijo 

 
Ljubljana, 28. junij 2013 – Društvo Humanitas na svoji spletni strani objavlja 
povezavo do Peticije proti doplačilom za hormonsko kontracepcijo, ki je 
pripravljena v sodelovanju z Združenjem za ambulantno ginekologijo – SZD. 
Predvideni ukrep doplačevanja hormonske kontracepcije (HKC) ustvarja 
diskriminatorne pogoje dostopa do boljših, sodobnejših KC metod, ki jih vse 
ženske zaradi finančnih omejitev ne bodo mogle uporabljati pod enakimi 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/32302/
http://www.itf-fund.si/news/itf-drew-attention-on-the-problem-of-refugees-at-the-council-of-europe
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=415


pogoji. Zato zahtevajo, da se predlog o doplačevanju sodobne HKC nemudoma umakne, saj bodo 
ženske svoje težko priborjene spolne in reproduktivne pravice branile z vsemi demokratičnimi 
sredstvi. 
 
 

 
Poročilo generalnega sekretarja OZN o razvojnih ciljih tisočletja 

 
Ženeva, 1. julij 2013 – Generalni sekretar OZN Ban Ki-moon je 1. julija 2013 
ob otvoritvi visokega segmenta ECOSOC-a predstavil poročilo o razvojnih 
ciljih tisočletja (MDGs) za leto 2013. Poročilo izhaja vsako leto, tokrat pa 
služi tudi pripravam na Posebni dogodek o MDGs, ki bo septembra letos 
potekal v New Yorku. Letošnje poročilo vključuje pregled doseženega 
napredka na tem področju, pogled do leta 2015, omenja pa tudi post-2015 
okvir (predvsem v smislu nadgradnje MDGs). V poročilu je poudarjeno, da na 
izjemen napredek pri doseganju številnih ciljev vpliva usklajeno delovanje 
vladnega, nevladnega in zasebnega sektorja. Med že doseženimi cilji 
poročilo poudarja zmanjšanje skrajne revščine za polovico in dostop do 

pitne vode, med skoraj doseženimi pa zniževanje stopnje umrljivosti zaradi malarije in tuberkuloze 
ter preprečevanje okužb z virusom HIV, pa tudi zmanjševanje podhranjenosti in deleža prebivalcev 
slumov v mestih. Po drugi strani bo velik napredek potreben na naslednjih področjih: zdravje mater 
in zmanjševanje smrtnosti nosečnic in otrok, osnovnošolska izobrazba, dostop do sanitacije, 
enakopravnost spolov, okoljska trajnost, dostop do zdravil za HIV/AIDS, povečanje ODA (še posebej 
za najrevnejše države). Poročilo v splošnem poudarja, da bo potrebno več pozornosti posvetiti 
zagotavljanju enakosti oz. odpravljanju velikih razlik pri doseganju napredka (med regijami, 
skupinami prebivalstva znotraj posameznih držav, prebivalci ruralnih in urbanih območij itd.). Več o 
tem si lahko preberete na naslednji povezavi.    
 

 
Bistven pomen boja proti nasilju nad ženskami in dekleti v 
humanitarnih katastrofah  

 
Bruselj, 28. junij 2013 - Irsko predsedstvo Svetu EU, Mednarodni 
reševalni odbor in ECHO so 28. junija organizirali okroglo mizo na 
visoki ravni o preprečevanju in odzivu na nasilje na podlagi spola v 
humanitarnih katastrofah. Ženske in dekleta po svetu se 

vsakodnevno soočajo z nasiljem, v konfliktih in katastrofah pa se tveganje nasilja nad ženskami le še 
poveča. Razprava je bila osredotočena na načine, kako se najbolje odzvati na nasilje nad ženskami in 
dekleti v humanitarnih katastrofah, pa tudi na praktične primere in izkušnje na tem področju. Več o 
tem si lahko preberete na spletni strani ECHO. Foto: AllAfrica     

 

 
Aktivno sodelovanje CONCORD-a na 25. zasedanju 
Skupne parlamentarne skupščine EU-AKP 

 
Bruselj, 19. junij 2013 – Med 17. in 19. junijem 2013 je v 
Bruslju potekalo 25. zasedanje Skupne parlamentarne 
skupščine EU-AKP, v okviru katerega so se člani Evropskega 
parlamenta srečali s parlamentarci iz 78 afriških, karibskih 
in pacifiških držav ter razpravljali o sodelovanju EU-AKP. V 
organizaciji CONCORD-ove delovne skupine Cotonou je 17. 
junija potekala tudi interaktivna panelna razprava z 
globalnimi partnerji, ki je privabila več kot 80 

udeležencev. Ob tem je Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj CONCORD za parlamentarce 
pripravila tudi vrsto informativnih dokumentov o sodelovanju EU-AKP, s posebnim poudarkom na bolj 
vključujočem načrtovanju 11. Evropskega razvojnega sklada, ki bo upošteval tako potrebe ljudi kot 
tudi spoštoval suverenost AKP držav. Foto: CONCORD  

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45308&Cr=millennium%20development%20goals%20&Cr1=#.UdKnC5yDccv
http://ec.europa.eu/echo/news/2013/20130628_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.concordeurope.org/245-joint-parliamentary-assembly-2013-briefing-papers


 
 

 
Koristni viri 
 
Maycock, Joanna. 2013. Business as usual is not an option (blog). CONCORD. 
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cooperation strategies in Latin America: The Latin American Investment Facility (LAIF). CIFCA, 
GRUPO SUR, OXFAM-SOLIDARITÉ, ALOP, APRODEV, EURODAD. 
 
Schellnhuber, Hans Joachim in drugi. 2013. Turn down the heat : climate extremes, regional 
impacts, and the case for resilience. The World Bank. 

 
  

 
  

Sestanek Slogine delovne skupine za politike 
 

Kdaj? V sredo, 3. julija 2013, ob 10. uri. 
 

Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: Na prihajajočem sestanku Slogine delovne skupine za politike se bo obravnavalo naslednje 
teme: 
- glavne teme dvodnevnega zasedanja političnega foruma CONCORD-a, ki je potekal 20. in 21. junija 
2013; 
- zaključke manjše Slogine raziskave v okviru projekta na temo PCD; 
- pregled napredka pri post-2015 okviru, do katerega je prišlo po zagovorniškem zajtrku. 
Za več informacij se obrnite na: ana.kalin@sloga-platform.org.  

 

 
Promenada Gornji trg - Ulica oblikovanja (afriški dogodek) 

 
Kdaj? 9. julij 2013, med 18. in 23. uro.  

 
Kje? Gornji trg, Ljubljana. 

 
Opis: V okviru dogodkov Za vsa ljudstva sveta se bo odvila tudi kulturna 
prireditev, ki bo z mnogimi izrazi predstavila Afriko. Prireditev je hkrati 
priložnost, da se predstavijo organizacije in podjetja, katerih delovanje je 
povezano z afriškim kontinentom. Vsi, ki imate interes ali željo, da bi se 

udeležili afriškega dogodka, se obrnite na g. Ibrahima Nouhouma (afriskiforum@yahoo.com, 031 829 
446). Več o tem si lahko preberete v priponki.  
 
 

 

Informativni sestanek na temo gojenja rib 
 

Kdaj? 3. julij 2013. 
 
Kje? Bruselj, Belgija. 
 
Opis: V okviru Brussles Development Briefings bo potekala razprava z naslovom »Je gojenje rib nova 
gonilna sila modrega gospodarstva?«. Dogodek bo možno spremljati tudi prek spleta, več informacij 
pa najdete na naslednji povezavi.    

http://www.concordeurope.org/blogs/joanna-maycock/139-business-as-usual-is-not-an-option
http://eurodad.org/1545769/
http://eurodad.org/1545769/
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/17862361/turn-down-heat-climate-extremes-regional-impacts-case-resilience-full-report
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/17862361/turn-down-heat-climate-extremes-regional-impacts-case-resilience-full-report
mailto:ana.kalin@sloga-platform.org
mailto:afriskiforum@yahoo.com
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/junij13/afrika%20-promenada%20gornji%20trg%20-%20ulica%20oblikovanja%209.7.2013.pdf
http://brusselsbriefings.net/


 

 

Evropska predstavitev Poročila Visokega panela Združenih 
narodov o post-2015 razvojni agendi 

 
Kdaj? 9. julij 2013. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 

 
Opis: EK organizira dogodek, na katerem bo evropski komisar za razvojno sodelovanje predstavil 
Poročilo Visokega panela ZN o post-2015 razvojni agendi, izdano 30. maja 2013. Sodelovanje NVO v 
razpravi bo zagotovila Evropska konfederacija CONCORD, njen predstavnik pa bo na podlagi 
CONCORD-ovega stališča o post-2015 (»Putting People and Planet First«) Poročilo tudi pokomentiral. 
Za več informacij se obrnite na: sterlecki@concordeurope.org.  
 

 

 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 27. junijem in 2. julijem 2013) 
 
KAMERUN (spremljevalni ukrepi glede banan) 
 
Rok za prijavo: 30. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
KAMERUN (spremljevalni ukrepi glede banan) 
 
Rok za prijavo: 30. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
EKVADOR (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 26. avgust 2013. 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 2. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
GVAJANA (nedržavni akterji in lokalne oblasti) 
 
Več informacij 
 

 
KIRGIZISTAN (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 12. avgust 2013. 

mailto:sterlecki@concordeurope.org
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372750251863&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134698
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372749953418&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134699
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372666392497&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134373
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372666695314&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134673
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372666769527&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134559


 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (institucionalna krepitev Državne revizijske komisije) 
 
Več informacij 

 

 
Drugi relevantni razpisi 

 

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 

2013, objavljeni po 1. juliju 2013) 

 

Epidemije 

 

Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi. 

 

 

Na Slogini spletni strani pa najdete tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih. 

  

 

 
Usposabljanja ter delovne in druge priložnosti  
 

3. izobraževanje trenerk in trenerjev učenja človekovih pravic v RS po 
programu Sveta Evrope KOMPAS 

 
Center za državljansko vzgojo (CDV) med 1. in 29. oktobrom 2013 v sodelovanju z 
Direktoratom za kulturo, šolstvo, mladino in šport Sveta Evrope organizira 3. 

Nacionalno usposabljanje za pridobitev naziva »trener(ka) učenja človekovih pravic po programu 
Sveta Evrope KOMPAS«. Izobraževanje bo potekalo preko interneta in v obliki praktičnega 5-dnevnega 
usposabljanja (25. – 29. oktober 2013) v Mariboru. Rok za prijavo je 1. september 2013. Več 
informacij in prijavni obrazec najdete v priponki.   
 
 

 
Svetovanje nevladnim organizacijam glede obveščanja/analiz 
o uradni razvojni pomoči 

 
Irska platforma razvojnih NVO - Dóchas je objavila razpis za prosto 
delovno mesto svetovalca NVO glede obveščanja/analiz o uradni 
razvojni pomoči. Rok za prijavo je 15. julij 2013, celoten razpis pa 

si lahko preberete na naslednji povezavi.    

 
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372666826106&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134177
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372666878792&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134772
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/epidemics_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
http://www.sloga-platform.org/sloga/drugi-domaci-in-mednarodni-razpisi/blog
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/julij13/razpis%20kompas%202013.pdf
http://www.dochas.ie/Shared/Files/2/TOR_Act_Now_AidWatch.pdf

