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Odgovor državnega sekretarja na Slogin poziv glede sklepov Sveta za
zunanje zadeve EU
Ljubljana, 27. maj 2013 - Drţavni sekretar v vlogi ministra za mednarodno razvojno
sodelovanje dr. Boţo Cerar (Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ)) se je odzval na
Slogin poziv glede sklepov Sveta za zunanje zadeve EU v sestavi ministrov za
mednarodno razvojno sodelovanje. V odgovoru je med drugim pozdravil Slogino
stališče do agende po letu 2015 in izrazil spoštovanje do dejavnosti Sloge na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Celoten odgovor si lahko
preberete v priponki. Foto: MZZ

Junijske novosti v knjižnici Hiša svetov
Ljubljana, 3. junij 2013 - Vabljeni v prostore specializirane knjiţnice Hiša svetov,
kjer sedaj diši po novih knjigah:
-Hiša iz papirja / Carlos María Domínguez. Druţba Piano, 2011;
-Riwaan ali peščena pot / Ken Bugul. Sanje, 2010;
-The Lord's resistance army: myth and reality / (ur.) Tim Allen in Koen Vlassenroot.

Zed Book, 2010.
Specializirana knjiţnica Hiša svetov je prostor za globalno učenje, ki je našla svoj prostor v
posebnem kotičku knjiţnice Otona Ţupančiča (v pritličju, levo od glavnega vhoda). Več o tem si lahko
preberete na Humanitasovi spletni strani.

Srečanje zunanjih ministrov držav Procesa sodelovanja v
Jugovzhodni Evropi
Ljubljana, 3. junij 2013 – Drţavni sekretar na MZZ mag. Igor Senčar
se je konec maja udeleţil srečanja zunanjih ministrov drţav
Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (South East European
Cooperation Process - SEECP) na Ohridu. Ministri so na srečanju sprejeli Ohridsko deklaracijo in
Skupno izjavo, v kateri so pozitivno ocenili regionalno sodelovanje na področju zaščite in reševanja
ter varstva pred naravnimi nesrečami in posledicami podnebnih sprememb. Drţavni sekretar Senčar
je na srečanju med drugim poudaril pomembnost vključitve drţav Zahodnega Balkana v EU in se
hkrati zavzel za dosledno izpolnjevanje pridruţitvenih kriterijev. Več o tem si lahko preberete na
spletni strani MZZ, pa tudi na naslednji povezavi.

Spletna stran »Skupaj močnejši« o Organizaciji združenih
narodov in vlogi Slovenije v njej
Ljubljana, 3. junij 2013 - Na Društvu za Zdruţene narode za Slovenijo
se je odvila predstavitev nove spletne strani »Skupaj močnejši« o
Organizaciji zdruţenih narodov (OZN) in vlogi Slovenije v njej. Spletna
stran je nastala v sodelovanju MZZ, Ministrstva za izobraţevanje,
znanost in šport, Društva za Zdruţene narode in Informacijske sluţbe
OZN na Dunaju (UNIS) ter predstavlja nadaljevanje izobraţevalnega projekta o OZN za mlade, ki se
je pričel lani maja z izdajo priročnika o OZN in vlogi Slovenije v njej z naslovom »Skupaj močnejši«,
namenjenega učencem slovenskih osnovnih šol. Govorci so poudarili pomen omenjene spletne strani
za mlade, pa tudi pomembnost dejavnega udejstvovanja mladih, ki prispeva k izgradnji miroljubne in
vključujoče druţbe. Več o tem si lahko preberete na spletni strani MZZ. Foto: MZZ

Aktivna vloga Slovenije na 3. zasedanju Odprte
delovne skupine za oblikovanje ciljev trajnostnega
razvoja
Ljubljana, 25. maj 2013 – Med 22. in 24. majem 2013 je v New
York-u potekalo ţe 3. zasedanje Odprte delovne skupine za
oblikovanje
ciljev
trajnostnega
razvoja
(Sustainable
Development Goals - SDGs), na katerem je v skupini skupaj s Črno goro aktivno sodelovala tudi
Slovenija. Glavne teme srečanja so bile voda, prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo, degradacija
tal, suša in dezertifikacija. Na področju prehranske varnosti in trajnostnega kmetijstva sta Slovenija
in Črna gora izpostavili pomen kmetijstva za izkoreninjenje revščine in doseganje razvoja, še posebej
na podeţelju, v razpravi o vodi pa sta opozorili na njen multidimenzionalni pomen in njene povezave
z drugimi izzivi trajnostnega razvoja. Več o tem si lahko preberete na spletni strani MZZ in na
naslednji povezavi.

Spodbujanje
odpornosti,
zmanjševanja
pripravljenosti na nesreče v Južni Ameriki

tveganja

in

Bruselj, 3. junij 2013 - V Peruju in Boliviji so bili konec maja
predstavljeni novi program ECHO za zmanjševanje tveganja nesreč
(DIPECHO) in programi odpornosti na suše za Juţno Ameriko. Obe

Ameriki veljata za regijo, ki je takoj za Azijo najbolj nagnjena k nesrečam, zato je izjemnega
pomena, da se več poudarka nameni boljši pripravljenosti na nesreče. Več o tem si lahko preberete
na spletni strani ECHO. Foto: UNISDR

Piebalgs pozdravlja zaključno poročilo Panela na visoki
ravni Združenih narodov o razvojnem okviru post-2015
Bruselj, 31. maj 2013 - Evropski komisar za razvoj Andris
Piebalgs je v sporočilu za javnost pozdravil zaključno poročilo
Panela na visoki ravni ZN o razvojnem okviru post-2015, ki ga je
opisal kot dragocen, ambiciozen in spodbuden prispevek k
aktualni razpravi o okviru post-2015. Poročilo določa univerzalno
agendo za izkoreninjenje skrajne revščine do leta 2030 in
zagotavljanje trajnostnega razvoja našega planeta. Po mnenju Piebalgsa je pomembno predvsem to,
da je panel obe področji zdruţil pod en okvir in hkrati jasno poudarja, da mora okvir post-2015
naslavljati celo vrsto vzrokov revščine in netrajnostnega razvoja. Poleg tega bi morala nova agenda
veljati za vse drţave in vse drţavljane, ključno odgovornost pa bi nosile drţave članice ZN. Več o tem
si lahko preberete na spletni strani EUROPA. Foto: ZN

Koristni viri
»Realizing Africa's Wealth: Building Inclusive Businesses for Shared Prosperity«; 2013. United
Nations Development Programme.
»Protecting Development From Disasters: UNDP's Support to the Hyogo Framework for Action«;
2013. United Nations Development Programme.
»The domestic implementation of International Humanitarian Law: a manual«; 2013.
International Committee of the Red Cross.

Sestanek Slogine delovne skupine za globalno učenje
Kdaj? V sredo, 5. junija 2013, ob 14. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Slogina delovna skupina za globalno učenje se bo ponovno sestala v začetku junija, ena izmed
glavnih tem naslednjega sestanka pa bodo dolgoročne prioritete delovne skupine na področju
globalnega učenja. Za več informacij se obrnite na Aleša Rovšnika (ales.rovsnik@sloga-platform.org).

2. tradicionalno srečanje za otroke Froggyfun
Kdaj? V nedeljo, 9. junija 2013, ob 12. uri.
Kje? Zajčja dobrava, Ljubljana.
Opis: Društvo za ustvarjalno vzpodbujanje trajnostnega razvoja vljudno vabi na 2. tradicionalno
srečanje za otroke FroggyFun. FroggyFun predstavlja mednarodno igrišče za otroke in je polno
izobraţevalnih in športnih aktivnosti, animacij, raznolikih umetnosti idr., ki zdruţujejo otroke

različnih starosti, narodnosti in ozadij. Cilj dogodka je v vseh nas ponovno prebuditi smisel za
človečnost ter za odgovorno ravnanje do druţbe in okolja. Več informacij o dogodku najdete v
vabilu.

Festival migrantskega filma
Kdaj? 10. - 21. junij 2013.
Kje? Ljubljana.
Opis: Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat ţe od leta 2010 svetovni
dan beguncev (20. junij) v Sloveniji obeleţujeta s Festivalom
migrantskega filma. Letošnji program festivala bo izredno pester, saj bo
poleg filmov vključeval tudi bogat kulturni program, začinjen z okroglimi
mizami ter gosti, med katerimi bodo tako strokovnjaki s področja migracij kot migranti sami. Več
informacij in program najdete na uradni spletni strani festivala.

Predstavitev Evropskega poročila o razvoju
Kdaj? 10. junij 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos).
Opis: Overseas Development Institute (ODI) organizira predstavitev
Evropskega poročila o razvoju 2013, ki identificira ključne mednarodne
gonilne sile razvoja, s katerimi se je moţno proti revščini boriti na vključujoč
in trajnosten način, in predstavlja vrsto političnih priporočil za mednarodno
kolektivno akcijo na področju razvojnega okvira post-2015. Več informacij o
dogodku najdete na spletni strani ODI.

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta
Kdaj? 10. – 13. junij 2013.
Kje? Strasbourg, Francija.
Opis: Evropski poslanci bodo na prihajajočem plenarnem zasedanju med
drugim razpravljali tudi o minimalnih standardih za sprejem iskalcev azila, o človekovih pravicah,
demokraciji, svobodi tiska in medijev na svetu, o obnovi in demokratizaciji Malija, o gospodarskem
partnerskem sporazumu med Evropsko komisijo in Srednjo Afriko, o razvojnih ciljih tisočletja idr.
Osnutek dnevnega reda najdete na spletni strani Evropskega parlamenta.

Predstavitev poročila African Economic Outlook
Kdaj? 12. junij 2013.
Kje? London, Velika Britanija.
Opis: Namen dogodka, na katerem bo predstavljeno poročilo African Economic Outlook, je analizirati
vzorce in gonilne sile strukturnih sprememb v Afriki, s posebnim poudarkom na vlogi naravnih virov in
gospodarske diverzifikacije v tem procesu. Poročilo vključuje celovito analizo gospodarskega,
socialnega in političnega razvoja v Afriki. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI.

»Capital for the future: saving and investment in an interdependent
world«
Kdaj? 12. junij 2013.
Kje? London, Velika Britanija.
Opis: ODI in Svetovna banka organizirata razširjanje poročila Global Development
Horizons 2013 z naslovom »Capital for the Future: Saving and Investment in an
Interdependent World«, ki v trenutni kritični situaciji na področju globalne ekonomije raziskuje
prihodnje scenarije glede varčevanja, investicij in tokov kapitala do leta 2030. Več o tem si lahko
preberete na spletni strani ODI.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 30. majem in 4. junijem 2013)
NIGERIJA (proizvodnja obnovljive energije)
Rok za prijavo: 26. avgust 2013.
Več informacij
LIBERIJA (EIDHR)
Rok za prijavo: 15. julij 2013.
Več informacij
REGIJA IPA (Sklad za civilno družbo - podpora regionalnim medijskim mrežam in spodbujanje
raziskovalnega novinarstva)
Rok za prijavo: 2. september 2013.
Več informacij
JUŽNA AFRIKA (odpravljanje revščine in zmanjševanje neenakosti)
Rok za prijavo: 16. julij 2013.
Več informacij
NEPAL (EIDHR)
Rok za prijavo: 22. julij 2013.
Več informacij

VENEZUELA (EIDHR)
Rok za prijavo: 22. julij 2013.
Več informacij
JUŽNI SUDAN (EIDHR)
Rok za prijavo: 11. julij 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Javni razpis za izvajanje projekta rehabilitacije otrok iz Ukrajine in Belorusije v letih
2013 in 2014
MZZ je 31. maja 2013 objavilo Javni razpis za izvajanje projekta rehabilitacije otrok iz Ukrajine in
Belorusije v letih 2013 in 2014. Prednostna tema razpisa je zdravstvena in psihosocialna oskrba otrok
in mladostnikov iz Belorusije in Ukrajine, financiral pa se bo en dvoletni projekt iz omenjene teme.
Višina razpisanih sredstev znaša do 60.000 EUR.
Rok za oddajo vlog je 12. junij 2013. Več informacij o razpisu, vključno z razpisno dokumentacijo,
najdete na spletni strani MZZ.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. maju 2013)
Čad
Sirija
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi, na
Slogini spletni strani pa objavljamo tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih.

Usposabljanja in delovne priložnosti
Informativni delavnici za predstavitev prvega javnega razpisa
Programa za NVO Norveškega finančnega mehanizma in
Finančnega mehanizma EGP
CNVOS in REC Slovenija vabita na informativni delavnici za predstavitev prvega javnega razpisa
Programa za NVO, ki poteka pod okriljem Finančnega mehanizma EGP. Prvi javni razpis za projekte
NVO bo objavljen 3. junija 2013, in sicer v višini 1.275.000 evrov. V Ljubljani bo delavnica potekala
5. junija 2013 (predavalnica Zavoda za zdravstveno varstvo, med 10.00 in 14.00 uro), v Mariboru pa
7. junija 2013 (amfiteater hotela Piramida, med 10. in 14. uro). Več informacij o delavnicah
najdete na CNVOS-ovi spletni strani.

Delavnica: ABC pridobivanja donacij in sponzorstev
CNVOS organizira delavnico v treh delih (12., 17. in 19. junij 2013), namenjeno
predstavitvi temeljnih načel, ki prinašajo uspeh pri nagovarjanju sponzorjev in
donatorjev. Rok za (elektronsko) prijavo je 5. junij 2013, več informacij o delavnici pa najdete na
CNVOS-ovi spletni strani.

Sodelovanje med EU in afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami v
dobi globalne Evrope in Agende za spremembe
CONCORD-ova delovna skupina (Cotonou) 12. junija 2013 v Bruslju gosti seminar
z naslovom Sodelovanje med EU in afriškimi, karibskimi in pacifiškimi drţavami v
dobi globalne Evrope in Agende za spremembe. Seminar bo osredotočen na
aktualno načrtovanje 11. Evropskega razvojnega sklada in vlogo civilne druţbe v
tem procesu, na vpliv Agende za spremembe na odnose EU-AKP, na razvojne
prioritete za naslednjih sedem let in na pogajanja o gospodarskih partnerskih
sporazumih in vpliv le-teh na sodelovanje EU-AKP. Več informacij o seminarju
najdete na naslednji povezavi.

Prostovoljci, pozor!
Inštitut za afriške študije, nevladna organizacija, ki
se ukvarja z raziskovalno, izobraţevalno in
zagovorniško dejavnostjo, vabi prostovoljce za
pomoč pri izvedbi in organizaciji aktivnosti na področju dela z migranti, prosilci za mednarodno
zaščito in begunci. Nudimo informiranje in usposabljanja s področja zagovorništva, socialne
pravičnosti, globalnega učenja in dela z migranti, prosilci za mednarodno zaščito in begunci z
moţnostjo trajnejšega sodelovanja z Inštitutom za afriške študije. Prvo priloţnost za delo z
Inštitutom za afriške študije imate ţe v juniju, in sicer pri pripravi in izvedbi Festivala mladih »Povej
mi, povem ti!«, 19. junija 2013 v KUD-u France Prešeren, in prireditve ob svetovnem dnevu
beguncev, 20. junija 2013 v Mostecu. Zainteresirani pišite na aster@africanstudy.org (Anja Šter) ali
pokličite na 01/2410290 oz. 031/476-693.

Razpis za prijavo na nacionalno testiranje za
zaposlovanje
mladih
strokovnjakov
v
sistemu
Organizacije združenih narodov
Sekretariat ZN in MZZ bosta organizirala nacionalno testiranje za zaposlovanje mladih strokovnjakov
v sistemu OZN (Young Professional Programme - YPP) na niţjem profesionalnem rangu (P1, P2).
Nacionalno testiranje je sestavljeno iz pisnega dela in intervjuja. Pisni del izpita bo potekal v
Ljubljani, 3. decembra 2013, in sicer za naslednja področja: administracija, finance, pravne zadeve,
javno informiranje in statistika. Kandidati morajo biti drţavljani RS, imeti morajo najmanj prvo
stopnjo univerzitetne izobrazbe s področja, na katerega se bodo prijavili za testiranje. Delovne
izkušnje niso potrebne. Kandidati ne smejo prekoračiti starosti 32 let na dan 31. december 2013, kar
pomeni, da morajo biti rojeni 1. januarja 1981 ali kasneje. Zahtevano je tekoče znanje angleškega
ali francoskega jezika. Prijavno obdobje bo potekalo v dveh fazah, in sicer med 3. junijem in 1.
avgustom 2013 (za področja: administracija, finance in javno informiranje) ter med 8. julijem
in 5. septembrom 2013 (za področji: pravne zadeve in statistika). Več o tem si lahko preberete
na spletni strani MZZ.

Prosta delovna mesta na Overseas Development Institute
ODI na svoji spletni strani trenutno objavlja tri prosta delovna mesta: vodja
komunikacij (rok za prijavo: 7. junij 2013), raziskovalni sodelavec na področju
podnebnega financiranja (rok za prijavo: 10. junij 2013) in raziskovalni sodelavec na področju
uporabnosti in vpliva raziskav (rok za prijavo: 16. junij 2013).

