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Mesečne novosti knjižnice Hiša svetov
Ljubljana, 3. januar 2013 - Društvo Humanitas vabi v prostore specializirane
knjižnice Hiša svetov, kjer sedaj diši po naslednjih novih knjigah:
-23 things they don't tell you about capitalism / Ha-Joon Chang. 2011;
-Dolgo dvajseto stoletje: kapitalizem, denar in moč / Giovanni Arrighi. 2009;
-Hladne intimnosti: oblikovanje čustvenega kapitalizma / Eva Illouz. 2010;
-Podnebje in družba: podnebje kot vir, podnebje kot tveganje / Niko Stehr & Hans
von Storch. 2010.
Knjižnica Hiša svetov je prostor za globalno učenje, ki je našla svoj prostor v posebnem kotičku
knjižnice Otona Župančiča. Najdete jo v pritličju, levo od glavnega vhoda knjižnice. Več informacij
najdete na spletni strani Društva Humanitas.

Spoštuj moje pravice
Ljubljana, 21. december 2012 - Amnesty International
vas vabi k raziskovanju raznolikih pasti revščine v
njihovi novi spletni platformi Spoštuj moje pravice
(www.RespectMyRights.org; v platformi lahko izberete slovenski jezik in jo uporabljate v
slovenščini). S pomočjo omenjene spletne platforme boste lahko skupaj z obiskovalci s celega sveta
(predvsem z mladimi) na interaktiven način spoznali povezavo med revščino in človekovimi
pravicami. Hkrati ste vabljeni, da oddate svoj glas za človekove pravice, in sicer v t. i. beležki, kjer
pripravljajo različne izzive, kako s fotografijami, videoposnetki in sporočili izraziti solidarnost z
ogroženimi skupinami in posamezniki. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Amnesty
International Slovenija.

Udeležba na posvetovanju o Strategiji IPA II za podporo civilni družbi –
prijavite se lahko samo še danes
Bruselj, 4. januar 2013 - TACSO (Technical Assistance for Civil Society
Organisations) obvešča, da se lahko samo še danes, 4. januarja 2013, prijavite za
brezplačno udeležbo na posvetovanju z naslovom »Multi-Stakeholders consultation
on the IPA II strategy for civil society support«, ki bo konec meseca februarja potekalo v Bruslju. Več
informacij najdete na spletni strani TACSO.

V veljavo je stopila nova Konvencija o pomoči v hrani
Bruselj, 1. januar 2013 – Z začetkom novega leta je v veljavo
stopila nova Konvencija o pomoči v hrani, ki jo močno podpira
tudi Evropska komisija (EK), sicer pa predstavlja sporazum, ki
potrjuje zavezo mednarodne skupnosti, da se bo borila proti
lakoti in nezadostni prehrani. Eden izmed najpomembnejših
dosežkov nove Konvencije je strinjanje podpisnic o tem, da se
bo hrano razdeljevalo le, ko bo to nujno potrebno za
zadovoljitev takojšnjih potreb po hrani najbolj ranljivih
prebivalcev, sicer pa se bo pomoč nudila v obliki denarja, s katerim bodo lahko prizadeti ljudje
kupovali hrano na lokalni ravni. Ljudje bodo tako ohranili svoje dostojanstvo, nov pristop pa bo
pomenil tudi spodbudo za lokalne trge, torej za lokalno kmetijstvo in lokalno oskrbo s hrano. Več o
tem si lahko preberete na spletni strani ECHO.

Evropska
unija
predstavila
novo
platformo za t. i. blending sredstev v
zunanjem sodelovanju
Bruselj, 21. december 2012 – 21. decembra 2012 so se predstavniki držav članic, Evropskega
parlamenta, Evropske službe za zunanje zadeve in EK zbrali na dogodku ob začetku delovanja nove
platforme EU, ki omogoča uporabo t. i. blending-a sredstev, in sicer z namenom sprostitve dodatnih
javnih in zasebnih sredstev ter posledično povečanja učinkovitosti zunanjega sodelovanja in razvojne
politike. Blending je namreč orodje, ki združuje sredstva EU z ostalimi viri javnega in zasebnega
sektorja. Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs, komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko
Štefan Füle in komisar za ekonomske in monetarne zadeve ter evro / podpredsednik EK Olli Rehn so v
skupni izjavi poudarili, da ustanovitev platforme pomeni velik korak na poti k večji učinkovitosti
razvojne pomoči EU in k pomembnim investicijam v partnerskih državah EU. Več o tem si lahko
preberete na spletni strani EuropeAid.

Nadaljevanje razvojnega sodelovanja med Evropsko
unijo in Gvinejo
Bruselj, 21. december 2012 – EU in Republika Gvineja sta 21.
decembra 2012 podpisali Strateški dokument države in
Nacionalni okvirni program za sodelovanje z Gvinejo. Do
podpisa omenjenih dokumentov bi moralo priti že prej, vendar
so gvinejske oblasti šele pred kratkim sprejele podrobni časovni
načrt za organizacijo parlamentarnih volitev. Podpis
dokumentov tako pomeni nadaljevanje razvojnega sodelovanja
med EU in Gvinejo. Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je ob tem pozdravil jasno zavezo
gvinejskih oblasti za napredek pri prehodu v demokracijo ter pojasnil, da bo na podlagi dokumentov
zagotovljeno financiranje treh nujnih projektov na področjih vode, zdravstva in podpore civilni
družbi. Več o tem si lahko preberete na spletni strani EUROPA. Foto: EK

Koristni viri
»Global Corporate Volunteering. A strategic tool to involve companies and employees in the fight
against poverty«; CODESPA in ICEP. Za elektronsko verzijo dokumenta pišite na novice@sloga-platform.org.
»Transforming cash transfers: beneficiary and community perspectives on the cash transfer for
orphans and vulnerable children programme in Kenya« (2012); Onyango-Ouma, W. in Fiona
Samuels, Overseas Development Institute.
»Is My Fair Trade Coffee Really Fair? Trends and Challenges in Fair Trade Certification« (CGD
Policy Paper 017, December 2012); Kimberly Elliott, Center for Global Development.

Usklajevalni sestanek na temo Smernic o sodelovanju
Ministrstva za zunanje zadeve RS in nevladnih
organizacij na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči
Kdaj? V torek, 8. januar 2013, ob 14.30 uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na usklajevalnem sestanku glede osnutka Smernic o
sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve RS in nevladnih organizacij na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki so nam ga predstavniki MZZ predstavili že na
Sloginem prednovoletnem srečanju (18.12.2012). Namen sestanka je oblikovanje skupnega stališča
NVO do omenjenih smernic, ki ga bomo nato posredovali MZZ. Zaradi lažje organizacije vas
prosimo za potrditev udeležbe najkasneje do ponedeljka, 7. januarja 2013, na novice@slogaplatform.org.

Pogovor z dr. Simon-om Lightfoot-om
Kdaj? V sredo, 9. januarja 2013, ob 10. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: V okviru Slogine delovne skupine za politike vas vljudno vabimo na pogovor z dr. Simon-om
Lightfoot-om iz Univerze v Leeds-u, strokovnjakom za področje razvojnega sodelovanja novih držav
članic in tudi drugih donatorjev, ki niso članice Odbora za razvojno pomoč OECD (DAC). Naprošamo
vas za potrditev udeležbe, in sicer prav tako do ponedeljka, 7. januarja 2013, na
novice@sloga-platform.org.

Zavod Voluntariat vabi na dva dogodka, posvečena
mednarodnemu prostovoljstvu
Kdaj? 8. in 9. januar 2013, ob 18. uri.
Kje? Slovenski etnografski muzej (Metelkova 2, Ljubljana).
Opis: Zavod Voluntariat vas vabi na dva zaporedna dogodka,

posvečena mednarodnemu prostovoljstvu, in sicer na predstavitev programov mednarodnega
prostovoljstva - Voluntariatovo popotovanje (8.1.). Predstavili bodo projekte, ki so se v letu 2012
odvijali v Srbiji, na Grenlandiji, v Gani in v Indiji, ter tudi letošnje projekte, na katere se še vedno
lahko prijavite. Dan kasneje (9.1.) se bo odvila še okrogla miza z naslovom Med dobrodelnostjo in
turizmom: dileme mednarodnega prostovoljstva, namenjena vsem, ki želite bolje razumeti
delovanje in razvoj področja mednarodnega prostovoljstva ter globalnega učenja. Vabilo s
podrobnim opisom obeh dogodkov najdete v priponki.

Ogled dokumentarnega filma »Denar sveta grobar«
Kdaj? V sredo, 9. januarja 2013, ob 18. uri.
Kje? V knjižnici Hiša svetov (v prostorih Knjižnice Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov v okviru Filmskih sred v Hiši svetov vabita na ogled
dokumentarnega filma »Denar sveta grobar« z izvirnim naslovom Let's make money (2008),
avstrijskega režiserja in pisatelja Erwin-a Wagenhofer-ja. Film razkriva skrite poti denarja v
svetovnem finančnem sistemu, pričanja ljudi iz različnih držav pa prikazujejo dva nasprotujoča si
pogleda na trend globalizacije in neoliberalen gospodarski pristop, ki svet vodita ne le v krizo, ampak
v sam propad. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Društva Humanitas.

POTA 2013
Kdaj? 9. in 27. januar 2013.
Kje? Mladinsko informacijski center – MIC (Ul. Janeza Pavla II. 13,
Ljubljana).
Opis: MIC vabi vse, ki si želite izvedeti več o programu mednarodnega
prostovoljstva POTA, da se 27. januarja 2013 udeležite informativnega
srečanja na temo programa POTA, ki poteka skorajda celo leto - od priprave, preko izvedbe v raznih
državah (v Afriki, Južni Ameriki, Aziji idr.) do evalvacijske faze. MIC išče tudi koordinatorje POTA
2013. Informacije o tem, kaj pomeni biti koordinator, lahko dobite na informativnem sestanku, ki bo
9. januarja 2013.

3. pripravljalni sestanek za Forum Fundacije Anna Lindh
Kdaj? 28. februar – 1. marec 2013.
Kje? Barcelona, Španija.
Opis: 3. pripravljalni sestanek bo osredotočen na medije, potekal pa bo pod naslovom »Media facing
tensions and transitions in the Mediterranean«. Fundacija Anna Lindh (Anna Lindh Foundation – ALF)
bo izbranim udeležencem krila vse stroške udeležbe, rok za prijavo pa je 10. januar 2013. Več
informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani ALF.

Forum civilne družbe ICAN
Kdaj? 2. – 3. marec 2013.
Kje? Oslo, Norveška.
Opis: Forum civilne družbe ICAN (International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons) združuje približno 400 ljudi, ki so
zaskrbljeni zaradi jedrskega orožja in si prizadevajo za prepoved le-tega. Med udeleženci dogodka
bodo tako predstavniki mednarodnih in nacionalnih humanitarnih, okoljskih, verskih, razvojnih,
razorožitvenih in mladinskih organizacij, delavskih sindikatov, akademske sfere, študentov, medijev
idr. Rok za prijavo je 20. januar 2013, več informacij pa najdete na uradni spletni strani dogodka.

Trialog-ov Sejem sodelovanja 2013 – povabilo k prijavi
Kdaj? 13. – 15. marec 2013.
Kje? Dunaj, Avstrija.
Opis: Trialog vabi na 4. Sejem sodelovanja (Partnership Fair), ki bo letos osredotočen na globalno
učenje in ozaveščanje. Organizatorji pričakujejo približno 100 udeležencev, med katerimi bodo tako
ključni akterji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja (donatorji, predstavniki EK,
nevladne organizacije) kot tudi predstavniki sindikatov, akademske sfere, političnih fundacij in
lokalnih oblasti. Rok za prijavo je 31. januar 2013, več informacij in prijavni obrazec pa najdete v
priponkah na Slogini spletni strani.
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GRUZIJA (EIDHR)
Rok za prijavo: 1. marec 2013.
Več informacij

KOSOVO (subvencije za razvoj podeželja)
Rok za prijavo: 2. april 2013.
Več informacij

GRUZIJA (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 1. marec 2013.
Več informacij

KOSOVO (mediji)
Rok za prijavo: 4. marec 2013.
Več informacij

ALBANIJA (podpora civilni družbi)
Rok za prijavo: 21. februar 2013.
Več informacij

SREDNJA AFRIKA (biotska raznovrstnost)
Rok za prijavo: 28. februar 2013.
Več informacij

SIRIJA (podpora sirskemu prebivalstvu)
Rok za prijavo: 22. februar 2013.
Več informacij

AZERBAJDŽAN (EIDHR in Neighbourhood Civil Society Facility)
Rok za prijavo: 25. marec 2013.
Več informacij

TURČIJA (spodbujanje zaposlovanja mladih)
Več informacij

HRVAŠKA (širitev mreže socialnih storitev)
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 19. decembru 2012)
Slonokoščena obala
Haiti
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.

Usposabljanja in delovne priložnosti
Usposabljanje s področja evalvacije
Inštitut za razvojne študije iz Brighton-a med 18. in 22. marcem
2013 organizira usposabljanje z naslovom »Impact Evaluation
Design«, v okviru katerega se bodo udeleženci lahko seznanili z metodologijo in praktičnim znanjem
evalvacije razvojnih programov. Rok za prijavo je 1. februar 2013, več informacij o usposabljanju
pa najdete na naslednji povezavi.

Pripravništvi na Plan EU Office
V okviru Plan EU Office, ki zastopa regionalno mrežo Plan Europe v odnosu
do institucij EU, sta bila objavljena razpisa za dve šestmesečni
pripravništvi, in sicer za obdobje od 1. marca do 30. avgusta 2013. Eno
pripravništvo bo pokrivalo področje zagovorništva in komuniciranja, drugo
pa področje zbiranja sredstev in zagovorništva. Rok za prijavo je 15. januar 2013, več informacij o
posameznem pripravništvu pa najdete na spletni strani Plan EU Office.

