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Izdali smo 11. številko Slogopisa 
 

Ljubljana, 8. julij 2013 - SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč, je izdala že 11. številko razvojnega časopisa - 
Slogopisa. Tudi v tokratni številki si lahko, poleg kratkih novic o 
aktualnih dogodkih in političnih procesih ter napovednika prihajajočih 
dogodkov doma in po svetu, preberete veliko zanimivih stvari. V 11. 
številki tako najdete članek o prostovoljskem projektu v Gani, 
intervjuja z Benom Slayem (vodja Enote za zmanjševanje revščine v 
regionalnem centru UNDP Bratislava) in Samuelom Žbogarjem (vodja 
Urada Evropske unije na Kosovu) in strokovni članek na temo razvojnih 
nevladnih organizacij v Osrednji in Vzhodni Evropi v času gospodarske 
krize.     
Nova številka Slogopisa je dostopna v priponki, tiskano verzijo pa lahko 
dobite v pisarni Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Vljudno vabljeni k 
branju! 

 

 

Povabilo k sodelovanju pri 12. številki Slogopisa 
 

Sloga, 9. julij 2013 – Na Slogi smo že pričeli s pripravo 
naslednje številke Slogopisa, ki bo izšla v začetku oktobra, ob 
tem pa tudi vas vabimo k sooblikovanju le-te. 

 
Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri: 
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje in 
humanitarna pomoč, velikost vsaj 3 MG); 
b. rubrikah »Novičke iz Slovenije« in »Novičke iz sveta«: priprava krajšega članka o aktualnem 
dogajanju (do 150 besed in fotografija v velikosti nad 1 MG); 
c. rubriki »Utrip NVO«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks 
(550 - 600 besed in fotografija v velikosti nad 1MG); 
d. rubriki »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z 
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (v časovnem obdobju 
od sredine oktobra do sredine decembra 2013). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 11. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k 
posredovanju dodatnih idej glede vsebin, ki bi jih želele prebirati v prihodnjih številkah Slogopisa. 
Prosimo, da se držite navodil glede dolžine člankov in pripadajočega slikovnega materiala. Končen 
izbor objavljenih prispevkov naredi urednik (v primeru velikega števila prispevkov na podlagi 
kvalitete in datuma prejema slednjega). 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2011.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2011.pdf


 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je 2. september 2013 
(na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa). 
 

 

Usposabljanje za globalne prostovoljce 
 

Ljubljana, 4. julij 2013 - Med 28. in 30. junijem 2013 
je v organizaciji Sloge in Zavoda Voluntariat 
potekalo usposabljanje za globalne prostovoljce. 
Usposabljanja so se udeležili mladi, ki odhajajo na 
prostovoljno delo v države globalnega juga. Tekom 
usposabljanja so se prostovoljci preko interaktivnih 
delavnic soočili s ključnimi koncepti, s pomočjo 
katerih bodo bolj pripravljeni na odhod v tujino. Na 

usposabljanju so bile obravnavane naslednje teme: prostovoljstvo na globalnem jugu, razvoj, odnosi 
sever-jug, konflikt, kulturni šok in medkulturni dialog. Pri pripravi delavnic in izboru metod sta se 
trenerja oprla na priročnik, ki je prav tako kot usposabljanje nastal v okviru projekta Global 
Volunteers, financiranega s strani Ameriške ambasade. Udeleženci so bili z usposabljanjem zelo 
zadovoljni, saj je bilo ravno prav poglobljeno, zelo dobrodošla pa je bila tudi izmenjava različnih 
mnenj in pogledov znotraj skupine. Celotno poročilo usposabljanja si lahko preberete v priponki. 
 
 

 

Evropska unija bo podprla politiko obnovljivih virov energije 
v Nigeriji 

 
Bruselj, 4. julij 2013 - Evropska komisija (EK) je 4. julija 2013 
napovedala svojo 27-milijonsko finančno podporo za pomoč pri 
izboljšanju politike obnovljivih virov energije v Nigeriji. Trenutno 
namreč velik del nigerijskega prebivalstva nima dostopa do energije 
oz. je odvisen od goriv, ki onesnažujejo okolje. Nov program 
(Energising Access to Sustainable Energy) bo zato usmerjen k 

izboljšanju pogojev za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost v Nigeriji. Več o tem si 
lahko preberete na spletni strani EUROPA. Foto: TheWill    
 

 

Dodatna podpora Evropske komisije za na novo 
razseljene ljudi v Pakistanu 

 
Bruselj, 24. junij 2013 - EK je 24. junija 2013 sprejela 
odločitev o namenitvi dodatnih 10 milijonov evrov, s 
katerimi bo finančno podprla nujno humanitarno pomoč za 
več sto tisoč na novo razseljenih ljudi, žrtev nasilja in 
oboroženega konflikta na severozahodu Pakistana (skupno 
število razseljenih ljudi v regiji je že preseglo 1,2 milijona). 
Pomoč naj bi dosegla več kot 200.000 notranje razseljenih 

oseb, s posebnim poudarkom na najbolj ranljivih skupinah ljudi, kot so ženske, otroci, starejši in 
invalidi. Dodatna finančna sredstva bodo tako porabljena predvsem za nujno pomoč v hrani, dostop 
do pitne vode, higienske pripomočke in sanitacijo, osnovno zdravstveno nego, zatočišča, zaščito idr. 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani EUROPA. Foto: The Daily Beast   
 

 
 
 
 
 

mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/julij13/usposabljanje%20gp%20junij%202013%20-%20poroilo.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-649_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-598_en.htm


Koristni viri 
 
Jazbec, Milan. 2013. Strategic Partnership as a matrix of Cooperation. Mednarodni inštitut za 
bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). 
 
Overseas Development Institute, European Centre for Development Policy Management, German 
Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. 2013. Exploring the impact, 
effectiveness and future of Aid for Trade - key messages. 
 
Birdsall, Nancy, Nora Lustig in Christian Meyer. 2013. The New Poor in Latin America: Challenges 
and Risks. Center for Global Development.    

 
  

 
  

Promenada Gornji trg - Ulica oblikovanja – Za vsa 
ljudstva sveta: predstavitev kulturne raznolikosti 
Afrike 

 
Kdaj? V torek, 9. julija 2013, od 19. ure dalje.  

 
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 posvečena 11. obletnici Afriške unije in je hkrati priložnost, da se predstavijo 
organizacije in podjetja, katerih delovanje je povezano z afriškim kontinentom. Organizatorji 
dogodka so Karin Košak A. – Galerija Feniks in Mitja Predovnik ter Ibrahim Nouhoum (Afriški forum), 
projekt pa podpira Turizem Ljubljana. Podroben program dogodka si lahko preberete v priponki. Za 
dodatna pojasnila se obrnite na Ibrahima Nouhouma (afriskiforum@yahoo.com, 031 829 446). 
 
 

 

DEEEP napoveduje globalno in evropsko konferenco 
 

Kdaj? November 2013. 
 

Kje? Johannesburg (Južna Afrika) in Bruselj (Belgija).   
 
Opis: V okviru 4. faze projekta DEEEP se bosta novembra odvili dve konferenci, in sicer globalna ter 
evropska konferenca. Globalno konferenco bo DEEEP organiziral v sodelovanju s CIVICUS, dogodka pa 
se bo udeležilo 200 predstavnikov civilne družbe in aktivistov iz celega sveta. Cilj konference je 
spodbuditi oblikovanje globalne koalicije za opolnomočenje državljanov za spremembe. Pri 
organizaciji evropske konference se bo DEEEP povezal s petimi partnerji (PULSE, HIVA, CIDIN, NCDO, 
EADI). Med udeleženci bodo raziskovalci, akademiki, strokovnjaki in politični odločevalci, ki bodo 
razpravljali o pomenih in praksah globalnega državljanstva, globalne pravičnosti in globalnega učenja 
ter njihovega odnosa do širšega diskurza o mednarodnem razvoju. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifimes.org/en/researches/strategic-partnership-as-a-matrix-of-cooperation-2013-05-08/
http://www.odi.org.uk/publications/7592-aid-trade-initiative-key-messages
http://www.odi.org.uk/publications/7592-aid-trade-initiative-key-messages
http://international.cgdev.org/publication/new-poor-latin-america-challenges-and-risks
http://international.cgdev.org/publication/new-poor-latin-america-challenges-and-risks
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/julij13/promenada%20gornji%20trg.pdf
mailto:afriskiforum@yahoo.com


 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 2. in 9. julijem 2013) 
 
KAMERUN (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 24. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
KAMERUN (nedržavni akterji in lokalne oblasti) 
 
Rok za prijavo: 23. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
HRVAŠKA (uskladitev hrvaške Carinske uprave s standardi EU) 
 
Več informacij 
 

 
SENEGAL (urbana kultura) 
 
Rok za prijavo: 30. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
MEHIKA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 9. avgust 2013. 
 
Več informacij 
 

 
BRAZILIJA (instrument za stabilnost - za nedržavne akterje) 
 
Rok za prijavo: 2. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
LIBANON (nedržavni akterji v razvoju) 
 
Več informacij 
 

 
LIBANON (podpora svobodi izražanja) 
 
Več informacij 

 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373292440842&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134678
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373292521860&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134632
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373292629993&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134813
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373293301979&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134625
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373293397810&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134755
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373293455239&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134080
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373293609715&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373293663275&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134581


Drugi relevantni razpisi 
 

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

2013, objavljeni po 1. juliju 2013) 

 

Epidemije 

 

Komunikacijske aktivnosti 

 

Sudan in Južni Sudan 

 

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 in delovne 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. 
   

 

Spletno usposabljanje o nasilju na podlagi 
spola 

 
Human Rights & Justice Group med 17. julijem in 23. avgustom 2013 organizira spletno 
usposabljanje o nasilju na podlagi spola, namenjeno krepitvi zmogljivosti za izvedbo programov, ki 
so usmerjeni k zmanjševanju nasilja na podlagi spola, in za razvoj novega gibanja za enakopravnost 
spolov. Rok za prijavo je 15. julij 2013, več informacij o usposabljanju pa najdete na naslednji 
povezavi.     
 

 

Spletna usposabljanja organizacije Capacity Africa 
 

Organizacija Capacity Africa med 1. avgustom in 1. 
oktobrom 2013 organizira več spletnih usposabljanj, med 

drugim na temo človeških virov, vodenja projektov, kriznega upravljanja in pisanja projektnih 
predlogov. Rok za prijavo je 30. julij 2013, podrobnejše informacije o posameznih usposabljanjih 
pa najdete na spletni strani ReliefWeb.  
 
 

 

 
 
 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/epidemics_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/info-comm_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/Sudan-SouthSudan_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.justicegroup.us/gender-based-violence
http://reliefweb.int/training/587736/conflict-management-certifcate-online-course-1st-august-1st-october-2013


Vodja projekta WASH 
 

Dobrodelna organizacija Concern Worldwide je objavila razpis za vodjo 
projekta WASH (Water, Sanitation and Hygiene) v Libanonu. Rok za 

prijavo je 24. julij 2013, več informacij o razpisanem delovnem mestu pa najdete na naslednji 
povezavi.  
 

 

Direktor za Somalijo 
 

Irska dobrodelna organizacija Trócaire je objavila razpis za direktorja v 
Somaliji, ki bo odgovoren/odgovorna za strateški razvoj in učinkovito vodenje programa za Somalijo. 
Rok za prijavo je 24. julij 2013, več informacij o razpisanem delovnem mestu pa najdete na 
naslednji povezavi. 
  

 
 

 

https://jobs.concern.net/VacancyDetail.aspx?VacancyUID=000000001932
http://www.candidatemanager.net/cm/Micro/JobDetails.aspx?&mid=YGTCXW&sid=BFAZU&jid=UYFEVEVB&site=Trocaire&a=cZnKlABlAkc%253d&b=ImZuyd%252f1g%252bI%253d

