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NAJ knjiga meseca maja v knjižnici Hiša svetov
Ljubljana, 6. maj 2013 - Društvo Humanitas obvešča, da so v knjižnici Hiša svetov
izbrali NAJ knjigo meseca maja, in sicer »The Spirit Level: Why Equality is Better for
Everyone«. Avtorja knjige sta Angleža Richard Wilkinson in Kate Pickett ter v njej
preučujeta razne družbene probleme in pojave ter jih povezujeta z istim vzrokom
nastanka. Več informacij o knjigi in avtorjih najdete na Humanitasovi spletni strani.

Aktualna akcija društva ELA
Ljubljana / Mazembe, 4. maj 2013 - Društvo ELA (Education-Literacy-Art) vabi k
ogledu svoje nove spletne strani, še posebej rubrike Aktualno, kjer objavljajo
informacije o aktualni akciji zbiranja sredstev za nakup rabljenega vozila, ki ga
nujno potrebujejo za prevoz bolnih otrok v bolnico. Vozilo bi uporabljali tudi za
dostavo hrane v šolo, nakup hrane za prostovoljce v bližnjem mestu, prevoz učiteljev v center na
delavnice ipd. Avtomobil nujno potrebujejo že junija, zato upajo, da jim bo s pomočjo vseh nas to
tudi uspelo.

Priporočila CONCORD-a glede programa o Globalnih javnih
dobrinah in izzivih
Bruselj, 5. maj 2013 - Na Slogini spletni strani objavljamo priporočila
Evropske konfederacije NVO za pomoč in razvoj - CONCORD, katere
članica je tudi SLOGA, glede programa o Globalnih javnih dobrinah in
izzivih. CONCORD je dokument že posredovala tudi Evropski komisiji (EK). Omenjeni program
predstavlja predlog EK v okviru novega Instrumenta za razvojno sodelovanje. CONCORD podpira
ambiciozne cilje tega programa, ki naj bi pomenil pozitivni prispevek k zavezam EU na področju
razvojnega sodelovanja, hkrati pa si želi, da bi pri implementaciji zunanjega delovanja EU ohranila
partnerski odnos z EK in da bi le-ta upoštevala njene predloge glede programa.

Nagradni natečaj za najboljše neobjavljene komične
stripe
Sasso Marconi, 3. maj 2013 – Italijansko društvo Africa e
Mediterraneo vabi migrante oz. osebe z migrantskim
ozadjem k sodelovanju pri nagradnem natečaju »ComiX4=
Comics for Equality Award«. Tekmovanje za najboljše
neobjavljene komične stripe je razdeljeno na tri kategorije: boj proti rasizmu, zgodbe o migracijah
in stereotipi. Skupno bo podeljenih šest nagrad (vsaka v vrednosti 1.000 EUR), in sicer tri po izboru
žirije ter tri po izboru občinstva. Rok za oddajo prispevkov je 30. junij 2013, več informacij o
natečaju pa najdete v priponki.

Poziv za prijavo na twinning program izmenjave predstavnikov
organizacij civilne družbe iz Evrope in Kitajske
Köln, 2. maj 2013 – Z namenom krepitve povezovanja med organizacijami
civilne družbe iz Evrope in Kitajske je Nemško-azijska fundacija objavila
poziv za prijavo na twinning program izmenjave predstavnikov
organizacij civilne družbe iz Evrope in Kitajske. V okviru tega programa si
lahko dve organizaciji, ki se ukvarjata s podobnimi temami, izmenjata svojega predstavnika, ki nato
dobi priložnost za delo in študij v Evropi ali na Kitajskem za štiri do osem tednov. K prijavi so
vabljene organizacije, ki se ukvarjajo z okoljsko in socialno pravičnostjo, rok za prijavo pa je 15.
junij 2013. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

Poziv za prispevke za delavnico »Human Rights and the
Dark Side of Globalisation: Transnational Law Enforcement and
Migration Control«
Kopenhagen, 30. april 2013 – 9. in 10. decembra 2013 bo v Kopenhagnu potekala delavnica GLOTHRO
(Globalisation and Transnational Human Rights Obligation) z naslovom »Human Rights and the Dark
Side of Globalisation: Transnational Law Enforcement and Migration Control«. Organizatorji so že
objavili tudi poziv za prispevke. Rok za oddajo osnutkov (do 500 besed) je 1. september 2013.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani GLOTHRO.

Koristni viri
»State of Civil Society 2013: Creating an enabling environment«; CIVICUS.
»The future of global poverty: what if there were multiple horizons for aid?«; 2013. Edward,
Peter in Andy Sumner, Overseas Development Institute.
»Schooling Is Not Education! Using Assessment to Change the Politics of Non-Learning«; 2013.
Study Group on Measuring Learning Outcomes, Center for Global Development.

Filmska sreda v Hiši svetov
Kdaj? V sredo, 8. maja 2013, ob 17.30 uri.
Kje? V knjižnici Otona Župančiča (Kersnikova ulica 2, Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na projekcijo filma z naslovom
Hrana d. d. (ang. Food Inc., 2008), ameriškega režiserja Roberta Kennerja, ki
pod drobnogled vzame industrijo pridelave hrane in s tem povezano
problematiko. Na dogodku bo potekala tudi izmenjava knjig. Več informacij o
dogodku najdete na Humanitasovi spletni strani.

Predstava skupine Rainbow House of Hope
Kdaj? V četrtek, 9. maja 2013, ob 16. uri.
Kje? V prostorih dnevnega centra za mlade in družine Škrlovec (Koroška
cesta 19, Kranj).
Opis: Ekvilib Inštitut v sklopu mednarodnega projekta »KREATIVNA KARAVANA - Okrepimo kreativno
mladinsko sodelovanje!« vabi na predstavo mladih umetnikov iz Ugande, ki so del umetniške skupine
Rainbow House of Hope. Člani skupine so stari med 12 in 18 let ter s pomočjo gledališča, pesmi in
plesa pripovedujejo svoje zgodbe. Več informacij najdete na spletni strani Globalne SOFE.

Praznovanje v 3MUHah
Kdaj? V soboto, 11. maja 2013.
Kje? Pravična trgovina 3MUHE.
Opis: Edina slovenska pravična trgovina 3MUHE vas vabi tudi v soboto,
11. maja 2013, da z njimi praznujete svetovni dan pravične trgovine in poskusite nekatere izdelke
pravične trgovine.

Nadaljevanje serije razprav »Kriza rasti«
Kdaj? 23. maj 2013, ob 18. uri.
Kje? Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana).
Opis: V organizaciji društev Focus in Humanitas se bo odvil še drugi
dogodek v seriji razprav »Kriza rasti«. Tokrat za vas pripravljajo
projekcijo filma Ekonomija sreče (ang. The Economics of Happines,
2011) in razpravo z Marjano Kos in Zoranom Jurijem Tomsitsem. Več informacij najdete na
Humanitasovi spletni strani, za dodatna pojasnila pa se lahko obrnete na Barbaro Kvac
(barbara@focus.si, 040 722 149) in Klavdijo Štajdohar (klavdija@humanitas.si, 031/675-988).
24. maja 2013 pa ste prav tako v okviru kampanje Dovolj lepo vabljeni še na tradicionalno poulično
akcijo Šola pod soncem, ki bo letos namenjena problematiki neprestanega nakupovanja oblačil. Na
dogodku boste med drugim lahko izdelovali torbice in nakit iz starih oblačil, najmlajši pa bodo lahko
prisluhnili pravljicam, povezanim z oblačili in tekstilom.

»What future for 'traditional' development agencies in a changing
world?«
Kdaj? 13. maj 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos).
Opis: Srečanje v organizaciji Overseas Development Institute (ODI) bo osredotočeno na naslednja
vprašanja: 1. Kakšna bo vloga t. i. tradicionalnih donatoric v spreminjajočem se okolju razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči; 2. Kako te organizacije razumejo svoj prispevek in primerjalno
prednost na tem področju?; 3. Kako spreminjajo svoje prakse delovanja?. Več informacij o dogodku
najdete na spletni strani ODI.

»Tackling corruption: can citizens make a difference?«
Kdaj? 14. maj 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos).
Opis: ODI organizira dogodek, v okviru katerega bodo govorci analizirali inovativne pobude civilne
družbe za boj proti korupciji in promocijo večje odgovornosti v državah v razvoju. Več informacij o
dogodku najdete na spletni strani ODI.

Brussels Development Briefing: »Food,
geography and traditions: Protecting
agricultural traditional products«
Kdaj? 15. maj 2013.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: Naslednji bruseljski razvojni informativni sestanek z naslovom »Prehrana, geografija in
tradicije: varovanje kmetijskih tradicionalnih izdelkov« bo osredotočen na izzive in priložnosti za
zaščito tradicionalnega znanja in registriranih kmetijskih izdelkov na trajnosten način. Več
informacij o dogodku najdete na naslednji povezavi.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 30. aprilom in 7. majem 2013)
UKRAJINA (Sklad za civilno družbo ter Nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 17. junij 2013.
Več informacij
AZERBAJDŽAN (podpora pri razvoju modernega standardizacijskega sistema)
Več informacij
UGANDA (promocija človekovih pravic in demokracije)
Rok za prijavo: 17. junij 2013.
Več informacij
KIRGIZISTAN (podpora pri preprečevanju in odzivu na krize)
Rok za prijavo: 20. junij 2013.
Več informacij
DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO (podpora vključevanju civilne družbe in zasebnega sektorja v
pogajalski proces glede VPA FLEGT - Voluntary Partnership Agreement - Forest Law
Enforcement Governance and Trade)
Rok za prijavo: 5. julij 2013.
Več informacij
JORDANIJA (krepitev vloge jordanske civilne družbe pri promociji človekovih pravic in
demokratičnih reform)
Rok za prijavo: 20. junij 2013.
Več informacij
UKRAJINA (podpora razvojnim procesom na področju državne statistike)
Rok za prijavo: 3. julij 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov
nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2013
Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil Javni razpis za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2013.
Predmet razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov
nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednji vsebinski področji:
Evropsko leto državljanov in boj proti trgovini z ljudmi. Rok za prijavo je 20. maj 2013, razpisna
dokumentacija pa je objavljena na naslednji povezavi.

Javni razpis za organizacije civilne družbe: podpora skupnostim in ranljivim skupinam
Medameriška razvojna banka je objavila razpis za organizacije civilne družbe, katerega predmet je
podpora skupnostim in ranljivim skupinam na področju izobraževanja in socialne zaščite, spola in
raznolikosti ter na skupnosti temelječega ruralnega razvoja. Rok za prijavo je 15. maj 2013, več
informacij o razpisu pa najdete na naslednji povezavi.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. aprilu 2013)
Mali
DIPECHO Pacifik
Srednja Amerika / Mehika
Sudan in Južni Sudan
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
Izobraževanje o mednarodnih podnebnih pogajanjih
Okoljski center zbira prijave na brezplačno izobraževanje o mednarodnih
podnebnih pogajanjih, ki bo sredi maja potekalo v Okoljskem centru in bo
porazdeljeno na štiri srečanja (13., 14., 20. in 22. maj 2013, med 17. in 20. uro). Rok za prijavo
je 10. maj 2013, več informacij in prijavnico pa najdete na spletni strani Okoljskega centra.

Delavnica »Finančna podpora mednarodnih fundacij za okoljske projekte«
CNVOS 15. maja 2013 organizira delavnico »Finančna podpora mednarodnih fundacij
za okoljske projekte«, v okviru katere se bodo udeleženci seznanili z možnostmi
črpanja sredstev mednarodnih fundacij, zavezanih okoljevarstvu. Delavnica je namenjena NVO, ki
izvajajo okoljske projekte oz. skrbijo za varovanje narave. Rok za prijavo je 10. maj 2013, več
informacij o delavnici pa najdete na spletni strani CNVOS.

Intenzivno izobraževanje:
socialnih in kulturnih pravic

Spremljanje

ekonomskih,

Ekvilib Inštitut vabi na intenzivno izobraževanje s področja
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki bo maja in junija 2013 potekalo v Ljubljani (prostori
Sloge - 2. nadstropje, Metelkova 6). Rok za prijavo je 12. maj 2013, opis usposabljanja in
prijavnico pa najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta.

Spletni seminar na temo evalvacije
BetterEvaluation skupaj z American Evaluation Association organizira serijo
spletnih seminarjev o izvajanju boljših evalvacij. Drugi od osmih seminarjev bo
potekal 9. maja 2013, več informacij pa najdete na spletni strani ODI.

Poletna šola CEDRON
Med 3. in 5. junijem 2013 bo v Bratislavi (Slovaška) potekala Poletna šola
CEDRON (Central European Development and Relief Organisations Network) z
naslovom »Strengthening humanitarian response system cooperation in Central
Europe«. Rok za prijavo je 15. maj 2013, osnutek programa in prijavnico pa
najdete v priponkah na Slogini spletni strani.

