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Povabilo k posredovanju komentarjev na osnutek Smernic o
sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve RS in nevladnih
organizacij
na
področju
mednarodnega
razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči
Ljubljana, 9. januar 2013 - Vljudno vabljeni, da prek orodja eparticipacije, ki ga omogoča Zavod Inštitut za elektronsko
participacijo – InePA, oddate svoje komentarje na osnutek
Smernic o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve RS in
nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči. Svoje komentarje lahko oddate na naslednji povezavi, kjer boste poleg osnutka
Smernic našli tudi prvo verzijo predloga NVO, ki je bila oblikovana na podlagi usklajevalnega
sestanka z dne 08.01.2013.
Komentarje lahko posredujete do 21. januarja 2013, objavili pa bomo tudi komentarje,
ki nam jih boste posredovali po e-pošti. SLOGA bo nato vse zbrane in usklajene komentarje
predala MZZ-ju.
Za (ne)slavnostno priznanje Public Eye Awards 2013
nominiran tudi Alstom
Ljubljana, 4. januar 2013 – Greenpeace v Sloveniji obvešča, da
bosta konec meseca januarja NVO Berne Declaration in
Greenpeace v Švici ponovno podelili nagrade za najhujše primere zlorab okolja in človekovih pravic.
Za (ne)slavnostno priznanje je letos nominirano tudi podjetje Alstom, ki je po vsem svetu poznano
zaradi škandalov s podkupovanjem. Na končni seznam izbranih korporacij ga je med drugim uvrstil

tudi projekt bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, kjer je Alstom osumljen podkupovanja oz. plačevanja
provizije, kar je še vedno predmet preiskave tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Poleg
Alstoma so letos nominirane sledeče korporacije: Shell, Goldman Sachs, Lonmin, G4S, Coal India ter
Repower. Spletno glasovanje za nagrado javnosti bo potekalo vse do 23. januarja 2013. Več o
tem si lahko preberete na naslednji povezavi, za dodatna pojasnila pa se obrnite na Tino Peternel
(tina.peternel@greenpeace.si, 040 430 088).

Irska prevzela predsedovanje Svetu EU
Dublin, 9. januar 2013 – S 1. januarjem 2013 je Irska
od Cipra prevzela predsedovanje Svetu EU,
šestmesečno predsedstvo pa bo zaključila 30. junija
letos. Irska je tako že sedmič na čelu EU, in sicer
ravno v obdobju, ko praznuje tudi 40. obletnico
pridružitve EU. V omenjenem obdobju šestih mesecev bo imela Irska zelo velik vpliv na agendo in
prednostne naloge EU, tekom predsedstva pa bodo veliko dogodkov organizirale tudi irske razvojne
NVO, združene v okviru kampanje »The World We Want«. Irsko predsedstvo poudarja, da je za
okrevanje Evrope nujno potrebno, da EU na mednarodni ravni nastopa kot učinkoviti partner, zato se
bo aktivno angažirala na področju širitvenega procesa EU in podpirala prizadevanja visoke
predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko za krepitev odnosov s sosedskimi državami.
Posebna pozornost bo namenjena razvojni in humanitarni politiki, in sicer s poudarkom na
nadaljevanju globalne prehranske krize in podnebnih sprememb, pa tudi poglobitvi odnosov EU-ZN
(še posebej na področju kriznega upravljanja in mirovnih operacij). Irsko predsedstvo si bo
prizadevalo tudi za krepitev trgovinskih odnosov in odprtje novih trgov s državami v razvoju. Več
informacij najdete na uradni spletni strani irskega predsedstva, kjer je objavljen tudi program.
Znano je, da bo irsko predsedstvo na začetku leta 2013 organiziralo srečanje razvojnih ministrov EU,
v aprilu pa naj bi se odvila tudi konferenca na visoki ravni, osredotočena na lakoto, prehrano in
podnebne spremembe. Irska platforma razvojnih NVO Dóchas pozdravlja pomembno mesto
razvojnega sodelovanja v okviru irskega predsedovanja EU, saj aktivna podpora mednarodnemu
razvoju predstavlja bistveni element irske kulture, zgodovine in dediščine, razvojno sodelovanje pa
predstavlja bistvo irske zunanje politike. Več o tem si lahko preberete na spletni strani CONCORD.

Odziv ECHO na humanitarne potrebe južnoafriških držav
Bruselj, 4. januar 2013 – Evropska komisija (EK) je že 21. decembra 2012
sprejela odločitev, da bo iz 10. Evropskega razvojnega sklada namenila 15
milijonov evrov za pomoč najbolj ranljivim ljudem (predvsem otrokom),
ki jih je v južnoafriških državah (Angola, Lesoto, Malavi in Zimbabve)
prizadela trajna suša. Evropska komisarka za razvojno sodelovanje,
humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva je ob tem poudarila, da je potrebno
zagotoviti tako nujno pomoč, ki bo preprečila zaostrovanje kritičnih razmer, kot tudi okrepiti
odpornost tamkajšnjih prebivalcev, da se bodo lahko spopadli s prihajajočimi naravnimi nesrečami.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani ECHO.

EU bo podprla projekt zagotavljanja varne pitne vode s
pomočjo obnovljivih virov energije
Bruselj, 4. januar 2013 – Evropski komisar za razvoj Andris
Piebalgs in premier Džibutija Dileita Mohamed Dileita sta 19.
decembra napovedala, da bo EU podprla projekt gradnje obrata
za razsoljevanje (Producing Safe Drinking Water with
Renewable Energy), ki bo s pomočjo obnovljivih virov energije
zagotovil vodo za 200.000 ljudi (tj. 25 odstotkov celotnega

prebivalstva države), ki živijo v nekaterih izmed najbolj revnih predelov države. Piebalgs je ob tem
poudaril, da je dostop do vode človekova pravica, zaradi česar je nesprejemljivo, da nezadostna
oskrba z vodo povzroča konflikte, tako kot v Džibutiju. Omenjeni projekt tako ne bo vplival le na
povečanje dostopa do vode, ampak bo vplival tudi na varnost in stabilnost. Džibuti se namreč sooča z
akutnim pomanjkanjem vode in posledično z dolgotrajnimi sušami, zaradi česar v državi vlada huda
prehranska kriza, pomanjkanje dostopa do vode pa je pripeljalo še do spopadov in izgredov v državi.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani EUROPA.

Koristni viri
»The age of choice: developing countries in the new aid landscape« (ODI Working Papers Issue
364); Greenhill, Romilly, Annalisa Prizzon in Andrew Rogerson.
»The politics of progress on water and sanitation in Colombo, Sri Lanka«; Mcloughlin, Claire in
Daniel Harris, Overseas Development Institute.
»Europe Beyond Aid: Assessing Europe’s Commitment to Development« (CGDEV Working Paper
313, December 2012); Barder, Owen, Julia Clark, Alice Lépissier, Liza Reynolds in David Roodman,
Center for Global Development.

Okrogla miza »Med dobrodelnostjo in turizmom: dileme
mednarodnega prostovoljstva«
Kdaj? 9. januar 2013, ob 18. uri.
Kje? Slovenski etnografski muzej (Metelkova 2, Ljubljana).
Opis: Zavod Voluntariat vabi na okroglo mizo z naslovom »Med
dobrodelnostjo in turizmom: dileme mednarodnega prostovoljstva«, namenjeno vsem, ki želite bolje
razumeti delovanje in razvoj področja mednarodnega prostovoljstva ter globalnega učenja. Vabilo
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.

Predstavitveno srečanje ob objavi Razpisa za soorganizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega
dela v letu 2013
Kdaj? V ponedeljek, 14. januarja 2013, ob 15. uri.
Kje? V prostorih Zavoda Voluntariat (Cigaletova 9, Ljubljana).
Opis: Zavod Voluntariat tudi v januarju organizira predstavitveno srečanje ob objavi Razpisa za soorganizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega dela v letu 2013, ki je namenjeno vsem
zainteresiranim organizacijam ali drugim neformalnim skupinam, ki bi v naslednjem letu želele
nadgraditi svoje aktivnosti z izvedbo mednarodnega prostovoljskega tabora. Program srečanja bo
sledeč:
- predstavitev Zavoda Voluntariat in mreže SCI (Service Civil International), ki omogoča mednarodno
izmenjavo prostovoljcev;
- predstavitev mednarodnih prostovoljskih taborov (od ideje, predpriprav, do same izvedbe
projekta);
- predstavitev konkretnih primerov taborov iz preteklih sezon;
- čas za vprašanja in individualno obravnavo idejnih osnutkov udeležencev srečanja.
Organizatorji prosijo za potrditev udeležbe na e-naslov tabori.sci@gmail.com ali na tel. št. 01/23 91
625. Več informacij najdete na spletni strani Zavoda Voluntariat.

POTA 2013
Kdaj? 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 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.

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta
Kdaj? 14. – 17. januar 2013.
Kje? Strasbourg, Francija.
Opis: Evropski poslanci bodo na januarskem plenarnem
zasedanju Evropskega parlamenta (EP) obravnavali tudi
naslednje teme: strategijo EU za Afriški rog, Ekonomski
partnerski sporazum med EK ter vzhodno- in južnoafriškimi državami, program aktivnosti irskega
predsedovanja Svetu EU ter Bližnji vzhod in orožje za množično uničevanje. Podroben dnevni red
prihajajočega zasedanja najdete na spletni strani EP.

Predstavitev knjige »Time to Listen: Hearing People on the
Receiving End of International Aid«
Kdaj? 15. januar 2013.
Kje? London, Velika Britanija (in tudi video prenos preko interneta).
Opis: Overseas Development Institute (ODI) organizira dogodek, katerega
udeleženci se bodo seznanili s ključnimi poudarki 6.000 ljudi, ki so prejemniki
mednarodne humanitarne pomoči, in sicer glede tega, kaj je učinkovita
humanitarna pomoč in kaj je potrebno spremeniti. Predstavljena bo namreč
knjiga z naslovom »Time to Listen: Hearing People on the Receiving End of
International Aid« (CDA Collaborative Learning Projects), ki je nastala na podlagi pogovorov s
prejemniki pomoči, predstavniki vlad, civilno družbo in humanitarnimi delavci v 20 državah
prejemnicah pomoči. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI.

Mednarodni vrh vode
Kdaj? 15. – 17. januar 2013.
Kje? Abu Dhabi, Združeni arabski emirati.
Opis: Regija MENA (Middle East and North Africa) se sooča z
največjim pomanjkanjem vode na svetu, saj v njej živi 6,3 odstotka
svetovnega prebivalstva, razpolaga pa le z 1,4 odstotka sveže vode na svetu. Mednarodni vrh vode
predstavlja novo globalno platformo za spodbujanje trajnostnega ravnanja z vodo na sušnih
območjih. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

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.

Vabilo na EuroMUN 2013
Kdaj? 1. – 5. maj 2013.
Kje? Maastricht, Nizozemska.
Opis: V začetku maja bo potekala že šesta evropska simulacija delovanja Združenih narodov
(EuroMUN). Gre za eno največjih tovrstnih simulacij v Evropi, katere se vsako leto udeleži več kot
500 udeležencev iz več kot 40 različnih držav in približno 100 univerz. Rok za prijavo je 30. marec
2013, več informacij pa najdete na uradni spletni strani konference.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 5. in 9. januarjem 2013)
ČAD (podpora razvoja kmetijsko-pastoralnega področja)
Rok za prijavo: 2. april 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. januarju 2013)
Svet
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.

Usposabljanja in delovne priložnosti
Usposabljanja za mentorje in organizatorje prostovoljnega
dela
Slovenska filantropija vabi članice Slovenske mreže prostovoljskih
organizacij na katero izmed usposabljanj za mentorje in organizatorje prostovoljnega dela. V letu
2013 so vam na voljo naslednji termini in lokacije: 29. januar (Ljubljana), 5. marec (Ljubljana) in
16. april (Maribor). Rok za prijavo je 14 dni pred izbranim terminom usposabljanja, več informacij
in prijavnico pa najdete v priponkah na Slogini spletni strani.

Gledališka
dežele«

delavnica

»Premiki

v

obljubljene

KUD Ponor v okviru projekta Motions to promised
lands/Premiki v obljubljene dežele vabi na gledališko delavnico »Premiki v obljubljene dežele«, ki
bo potekala 19. in 20. januarja 2013 med 14. in 19. uro v Ljubljani (dvorana Vitkar, Parmova 25).
Mentorica Ana Rokvić Pinterič bo dvodnevno delavnico vodila po metodi gledališča zatiranih.
Delavnica je namenjena ženskam z neposredno ali posredno izkušnjo migracije, odprta pa bo tudi za
druge udeleženke. V okviru delavnice bo ob sodelovanju udeleženk nastajal tudi krajši umetniški
izdelek (video, gledališka intervencija v prostor ipd.) Cilj delavnice je spoznati in slišati neposredne
izkušnje in zgodbe migrantk, obenem pa jim omogočiti drugačen pogled na svoje doživete zgodbe in
vpogled v zgodbe drugih žensk s podobno izkušnjo. Za prijavo se obrnite na Kristino Rozman (na
bitnamuun@gmail.com, 070 200 181). Več informacij najdete v priponki.

Prosti delovni mesti na organizaciji World Vision UK
Organizacija World Vision UK razpisuje dve prosti delovni mesti, in sicer za
vodjo zagovorništva ter za sodelavca na področju zagovorništva. V obeh
primerih je rok za prijavo 13. januar 2013. Več informacij o posameznem
delovnem mestu najdete na spletni strani organizacije.

