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Teden globalnega učenja 2014 – povabilo nevladnim organizacijam k 
sodelovanju 

 
Ljubljana, 10. september 2014 - V Sloveniji bo med 15. in 23. novembrom 2014 
potekal že 8. Teden globalnega učenja (TGU), ki ga bo s financiranjem Ministrstva za 

zunanje zadeve RS (MZZ) koordinirala Sloga. Osrednja tema letošnjega TGU je »Prehranska 
varnost«, ki se osredotoča na različne globalne aspekte dostopa do hrane, odnosa do hrane in 
pomena kvalitete hrane. 
 
Sloga k sodelovanju pri aktivnostih TGU vabi tudi NVO iz cele Slovenije. Prijavite se lahko do 15. 
oktobra 2014 na e-naslov info@sloga-platform.org, kjer smo dostopni tudi za več informacij.  
 
Osnutek vabila s podrobnejšimi informacijami o TGU 2014 najdete na Sloginem spletnem portalu za 
globalno učenje. 

 

 
Ponovni poziv za komika - snemanje kratkega filma  

 
Ljubljana, 10. september 2014 – Ponovno vas obveščamo, da Sloga pripravlja kratek, 
do 3-minutni film, v katerem želimo s komičnim pristopom prispevati k razbijanju 
stereotipov o Afriki. V ta namen iščemo osebo, ki ima izkušnje s komičnim 
nastopanjem in sodeluje v kakšni od NVO v Sloveniji.  

 
Več informacij in prijave na info@sloga-platform.org. Prijave z opisom referenc na tem področju 
sprejemamo do petka, 12. septembra 2014. 
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Zadnje povabilo k sodelovanju pri 16. številki Slogopisa z osrednjo 
temo skladnost politik za razvoj  

 
Ljubljana, 10. september 2014 – Kot že veste, bomo v oktobru na Slogi izdali že 16. številko 
Slogopisa, katere osrednja tema bo skladnost politik za razvoj (Policy Coherence for Development - 
PCD). 
 
Lepo vabimo vse NVO, da sodelujete pri vsebini prihajajočega Slogopisa. Možnosti sodelovanja pa so 
naslednje: 
- rubrika »Utrip NVO«, ki bo tudi tokrat tematsko obarvana: objavili bomo več prispevkov NVO na 
temo PCD. Prispevki (do 600 besed) naj bodo razdeljeni na več sklopov: predstavitev obravnavanega 
področja, povezanost obravnavanega področja z ostalimi področji ter primer, ki ponazori in približa 
problem bralcem. Prosimo, da ob prispevku posredujete tudi fotografijo (lahko je tudi strip, 
karikatura idr.), ki čim bolj ponazarja obravnavano področje; 
- naslovnica na temo PCD: avtorska fotografija v zelo visoki resoluciji; 
- rubrika »Novičke iz Slovenije in sveta«: krajši članki o aktualnem dogajanju na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja (do 150 besed in 
fotografija v velikosti nad 1 MB); 
- rubrika »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z 
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (za obdobje november 
in december 2014). 
 
Prosimo, da se držite navodil glede dolžine člankov in pripadajočega slikovnega materiala, končen 
izbor objavljenih prispevkov pa naredi uredniški odbor. Pretekle izdaje Slogopisa si lahko ogledate 
tukaj. 
 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je podaljšan do torka, 16. 
septembra 2014, na istem naslovu pa smo na razpolago tudi za vsa dodatna pojasnila glede 
Slogopisa. 
 

 

Povabilo k sodelovanju pri projektu Gledam 
širše, vidim več 

 
Ljubljana, 10. september 2014 - Društvo Humanitas 
skupaj z ostalimi partnerskimi organizacijami - 
Društvom Ljiljan, Društvom Smehomat, Zavodom 
ŠKUC in Zavodom Voluntariat vabi predvsem mlade 

k sodelovanju pri projektu Gledam širše, vidim več, ki tematizira vprašanje večkulturnosti, življenja 
priseljencev v Ljubljani ter spodbuja k razumevanju in strpnosti do sobivanja v različnosti. 
 
Skozi pozitivne in negativne izkušnje gostov nudijo mladim priložnost, da na novo spoznajo Ljubljano 
in jo pod mentorstvom fotografa Matjaža Tančiča ujamejo v fotografski objektiv. Delavnice bodo 
potekale vsak drugi četrtek od 11. septembra do 18. decembra 2014. Prvo srečanje bo že jutri 
(četrtek), 11. septembra 2014, ob 17. uri v prostorih Društva Ljiljan (Luize Pesjakove 9, Ljubljana). 
 
Več informacij o projektu in aktivnostih najdete na naslednji povezavi. 
Vir: Društvo Humanitas 

 

 
Zbiranje promocijskega materiala za revne družine v 
Kamerunu 

 
Ljubljana, 8. september 2014 - Pevec iz Kameruna, Daniel 
Feelingue, ki trenutno živi v Ljubljani, v oktobru načrtuje 
obisk Kameruna. Tam načrtuje obiskati tudi nekaj šol in 
izobraževalnih ustanov ter otrokom podariti zvezke, kemične 

http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=156&Itemid=180
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svinčnike, razne šolske potrebščine, oblačila, igrače idr. Če lahko oz. želite kaj od naštetega podariti 
tudi vi, pišite na e-naslov feelingue.feeling@gmail.com ali pokličite na 070-749-801/064-189-445. 
Foto: Dentaid 
 

 

Več kot 5.000 mladih in odraslih preteklo 
33.765 km za podnebno solidarnost 

 
Ljubljana, 5. september 2014 - Slovenska karitas 
obvešča, da so na željo številnih vzgojiteljev in 
učiteljev tudi v šolskem letu 2013/2014 slovenske 
vrtce in šole ponovno povabili k izvedbi »Teka 
podnebne solidarnosti«, preko katerega s 
pretečenimi kilometri gradijo kroge solidarnosti okoli 
našega planeta že od leta 2011 dalje. Vabilu se je 
odzvalo 64 slovenskih vrtcev in šol, ki so ob pomoči 
182 mentorjev najprej izvedli delavnice 

ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki ter o naši globalni 
soodvisnosti in odgovornosti v povezavi z omenjeno problematiko. Na podlagi izvedenih delavnic pa 
je nato 4.891 mladih ter 725 vzgojiteljev, učiteljev in sorodnikov mladih preteklo 33.764,6 km v 
znamenje solidarnosti do ljudi v državah v razvoju, in sicer še posebej v Afriki, ki jih posledice 
podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.  
 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani Slovenske karitas. 
Foto: Slovenska karitas 
 

 

Čokomobil bo obiskal Ljubljano 
 

Ljubljana, 4. september 2014 - V zadnjih letih so nas 
pretresle številne nehumane delovne razmere in kršitve 
človekovih pravic na plantažah kakavovca v Zahodni Afriki. 
Na eni strani so tu milijoni pridelovalcev kakava, ki s svojim 
delom komajda preživijo, na drugi strani pa smo potrošniki, ki 
čokolado kupujemo v vedno večjih količinah, se počutimo 
nemočne za kar koli spremeniti ali pa za težave sploh ne 
vemo. Na sredini je peščica proizvajalcev čokolade, ki 

obvladujejo svetovni trg kakava in trg čokolade ter v globalnem sektorju kakava in čokolade žanjejo 
visoke dobičke. Kljub vsemu pa obstaja način, kako lahko proizvajalce prisilimo k odgovornemu in 
pravičnemu ravnanju. 
 
Čokolada naj bo pravična! (Make Chocolate Fair! – MCF!)  je mednarodna kampanja, ki skuša 
Evropejce spodbuditi k dejavnemu prizadevanju za pravičnejšo globalno proizvodnjo kakava. Projekt 
vodi in izvaja koalicija štirih organizacij civilne družbe iz Avstrije (Südwind), Estonije (Mondo), 
Republike Češke (Ecumenical Academy Prague) in Nemčije (INKOTA). Kampanja vključuje tudi 
partnerske organizacije iz 12 drugih držav (med drugim tudi IRD Global zavod iz Slovenije), tako da 
bo sporočilo kampanje razširjeno po 16 evropskih državah: Avstriji, Belgiji, Češki, Estoniji, Finski, 
Nemčiji, Madžarski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemski, Poljski, Romuniji, Slovaški in 
Sloveniji. 
 
Del kampanje je turneja Čokomobila, ki med 31. julijem in 31. oktobrom 2014 potuje po Evropi in 
se bo 1. oktobra 2014 ustavil tudi v Ljubljani. Na turneji se preko različnih dogodkov ozavešča širšo 
javnost o pravični čokoladi. Zbirajo se tudi podpisi peticije, ki od proizvajalcev čokolade zahteva, da 
izboljšajo zmogljivosti pridelovalcev kakava za trajnostno in raznoliko kmetovanje; da pridelovalcem 
kakava in njihovim delavcem zagotovijo pravično plačilo; da uvedejo neodvisna sistema certificiranja 
in nadzora in da v vseh fazah oskrbovalne verige s kakavom upoštevajo človekove in delavske pravice 
ter nasprotujejo izkoriščanju otroškega dela. 
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Čokomobil bo 1. oktobra 2014 parkiran v bližini pravične trgovine 3MUHE. Predstavniki konzorcija 
ter slovenski strokovnjaki za pravično trgovino bodo pripravili predstavitve o pravični čokoladi. Na 
voljo bo različno gradivo, ki ga posamezniki lahko uporabijo pri nadaljnjem ozaveščanju (zloženke, 
nalepke idr.). Dopoldne so na ogled Čokomobila in pogovor s strokovnjaki vabljeni učenci in dijaki v 
spremstvu učiteljev. Popoldan bo organizirano tekmovanje PraviLNO pečeno, kjer bo komisija 
kulinaričnih strokovnjakov razglasila najboljše tri pekovske izdelke. Pogoj za sodelovanje sta uporaba 
lokalnih surovin in pravične čokolade. Dan se bo zaključili s predavanjem o pravični čokoladi v 
3MUHAH. 
Vir: IRD Global zavod 
 

 

Povabilo k izpolnitvi vprašalnika o sodelovanju med 
delegacijami Evropske unije in nevladnimi organizacijami v 
partnerskih državah 

 
Bruselj, 5. september 2014 - Evropska konfederacija NVO za pomoč 
in razvoj - CONCORD že od leta 2005 spremlja sodelovanje med 

delegacijami EU in NVO v partnerskih državah, v tem okviru pa tudi letos vabi svoje članice, med 
katerimi je tudi Sloga, ter njihove članice, torej organizacije članice Sloge, da svoje partnerske 
organizacije in/ali svoje podružnice v državah v razvoju pozovejo k izpolnitvi naslednjega 
vprašalnika (dostopen je v angleškem, francoskem in španskem jeziku). Odgovarjanje na vprašanja 
vzame največ 20 minut, odgovore pa zbirajo do 5. oktobra 2014. 
 

 

Madžarska policija ponovno izvaja pritisk na nevladne 
organizacije 

 
Budimpešta, 9. september 2014 - Po poročanju medijev in 
madžarske platforme NVO je madžarska policija 8. septembra 
izvedla racije in zaplenila računalnike v štirih NVO. Po 
njihovem mnenju je bil namen izvedene akcije ustrahovanje 
civilne družbe. Oviranje delovanja nekaterih organizacij se je 
zelo okrepilo po aprilski zmagi aktualnega predsednika 
madžarske vlade, ki je julija letos napovedal konec liberalni 
demokraciji na Madžarskem. Več o zadnjih pritiskih policije na 

civilno družbo si lahko preberete na spletni strani organizacije Human Rights Watch. 
  
Evropska komisija do sedaj še ni reagirala na izvajanje vladnega pritiska na NVO in postavljanje pod 
vprašaj legitimnosti dela NVO. V kolikor tako EU kot tudi njene države članice ne bodo pripravljene 
braniti in nadgrajevati načel človekovih pravic doma, kako bodo slednje še naprej nastopale kot 
kredibilen sogovornik v mednarodni areni? 
Foto: HRW/Lydia Gall 

 

 
Zanimivo 
 
Slovenija, humanitarna velesila. Kako Slovenija pomaga reševati evropski problem 
beguncev; Borut Mekina, Mladina (36). 
 
Enforcing Child Rights Globally. Experiences and Reflections from the International 
Training Programme on Child Rights, Classroom and School Management; Ulf Leo, Emma 
Alfredsson, Lena Andersson, Agneta W Flinck, Bodil Rasmusson in Per Wickenberg (ur.), Lund 
University. 
 
Global food governance – A Rights based Approach for Local Farmers; Josefin Smeds, Dag 
Hammarskjöld Foundation. 
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Zagovorniški dnevi 
 

Kdaj? 15. - 16. september 2014. 
 

Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
 
Vabimo vas na druge Zagovorniške dneve, na katerih bomo iskali odgovor na vprašanje »How to be 
more Coherent?«. Pri iskanju tega odgovora nas bo usmerjala Njeri Jensen, strokovnjakinja za 
področje skladnosti politik, ki je to področje raziskovala v danski platformi razvojnih in humanitarnih 
NVO (CONCORD DENMARK). 
 
Prvi dan srečanja bomo posvetili predvsem trem vsebinskim področjem: biogorivom, nezakonitim 
finančnim tokovom ter migracijam in razvoju. Cilj prvega dneva je ugotoviti, kako lahko NVO pri 
vsakdanjem delu prispevajo k večji skladnosti politik. 
 
Drugi dan se bomo pogovarjali o tem, kako in če država skrbi za usklajene politike. Pri tem 
razmisleku se nam bo pridružilo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ). Da pa ne bomo ostali 
samo znotraj naših meja, se nam bodo na usposabljanju pridružili tudi predstavniki madžarskih, 
hrvaških, srbskih in bosanskih NVO. Tako bomo lahko izmenjali poglede in prakse ter dobili nove 
zamisli o tem, kako biti čim bolj skladni v prihodnje. 
 
Program letošnjih Zagovorniških dni si lahko preberete na Slogini spletni strani. 
 
Prijave zbiramo do petka, 10. septembra 2014, na e-naslov ana.kalin@sloga-platform.org.  
Foto: glopolis, CFED 
 

 
LUPA 2014 in povabilo Sloginim članicam k sodelovanju na festivalu 

 
Kdaj? V četrtek, 18. septembra 2014, med 11. in 20. uro. 

 
Kje? Ljubljana. 

 
CNVOS ponovno organizira festival nevladnih organizacij LUPA, tradicionalno predstavitev 
slovenskih NVO. Bazar NVO bo letos potekal v četrtek, 18. septembra 2014, na tradicionalni lokaciji - 
na Prešernovem trgu in v njegovi bližini. Priprave so že v polnem teku, saj je svoje sodelovanje na 
bazarju potrdilo že skoraj 100 NVO. Če se jim želite pridružiti tudi vi, se prijavite čim prej, saj 
prostih mest počasi že zmanjkuje! Vse potrebne informacije najdete na spletni strani CNVOS.  

 
Sloga ob tem obvešča svoje članice, da bo na naši stojnici prostor tudi za vaša gradiva. Če se nam 
torej želite pridružiti z vašimi gradivi, vas prosimo, da nas o tem čim prej obvestite (na e-naslov 
info@sloga-platform.org). 
 

 
Obisk ganskih učiteljev 

 
Kdaj? Četrtek, 11. september 2014, ob 13. uri. 

 
Kje? Sloga (Metelkova 6 - 2. nadstropje, Ljubljana). 

 
Zavod Voluntariat vljudno vabi na zaključni dogodek mednarodnega 

projekta »Sever-jug: partnerstva za pravičnejši svet med evropskimi in afriškimi šolami«. Pester 
program bo vključeval okroglo mizo na temo »Šolska partnerstva: nova oblika kolonializma?«, na 
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kateri bodo sodelovali Rene Suša iz Društva Humanitas (Slovenija), dr. Natalija Komljanec z Zavoda 
RS za šolstvo in Ebenezer Parditey iz Embracing Hidden Talents Association (Gana). Okrogli mizi, ki 
jo bo povezovala mag. Ana Kalin, bo sledila pogostitev Skuhne, nato pa še kratka predstavitev 
projekta.  
 
Več informacij o dogodku in projektu najdete v priponki.  
 

 

Čarobna Krilca - dobrodelni dogodek z ekskluzivno meditacijo 
 

Kdaj? Torek, 16. september 2014, ob 19. uri. 
 
Kje? Atelje Potovanje duše (Tbilisijska 83a, Ljubljana). 
 
Pisateljica in duhovna motivatorka Cristy Žmahar je postala nova glasnica družbeno odgovornega 
projekta Krilca, darila s čarobno močjo, ki ga vodi Umanotera. V torek, 16. septembra 2014, vabi 
vse, ki želijo narediti nekaj dobrega zase in za ostale, na izjemen dogodek Čarobna Krilca - 
meditacija dobrodelnega namena! 
 
Več informacij o dogodku najdete na naslednji povezavi.  
 

 

Mednarodna konferenca »Istanbulska konvencija - pomemben mejnik 
v zgodovini gibanja za pravice žensk« 

 
Kdaj? Torek, 23. september 2014. 

 
Kje? City hotel, Ljubljana. 

 
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja vljudno vabi na mednarodno konferenco z 
naslovom »Istanbulska konvencija - pomemben mejnik v zgodovini gibanja za pravice žensk«, ki bo 
potekala v okviru projekta »Usklajena prizadevanja - K novim evropskim standardom za zaščito 
žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola«. Konferenca je prav tako del projekta, ki ga izvaja 
platforma Sloga, financira pa MZZ.  
 
Podrobnejše informacije o konferenci najdete v vabilu. 
 

 

Seminar globalnega učenja 
 

Kdaj? 25. - 27. september 2014. 
 

Kje? Olomouc, Češka. 
 
Društvo Humanitas vas vabi na 3-dnevni seminar globalnega učenja, ki bo potekal med 25. in 27. 
septembrom v Olomoucu na Češkem. Seminar je del projekta »Experiencing the World«, v katerem 
sodelujejo naslednje organizacije: ARPOK (Češka), Suedwind (Avstrija), Humanitas (Slovenija).  
 
Namen seminarja je seznaniti udeležence s praktičnimi orodji za izvajanje delavnic globalnega 
učenja, predstaviti metodologijo dela »Global storylines« ter delavnice, ki so jih partnerske 
organizacije razvile v okviru projekta. Prevoz in namestitev sta organizirana in brezplačna. 
 
Za prijavo in več informacij pišite na: rene@humanitas.si oz. pokličite na 040/733-772. Prijave 
zbirajo do 12. septembra 2014. Podrobnejše informacije o seminarju in vprašalnik za udeležence 
najdete v priponkah na Sloginem spletnem portalu za globalno učenje. 
Vir: Društvo Humanitas 
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Razvojno sodelovanje in Afganistan 

 
Kdaj? Torek, 30. september 2014, ob 18. uri. 

 
Kje? Slovenski etnografski muzej (upravna hiša SEM – 2. nadstropje, Metelkova 2, Ljubljana).  

 
IRD Global zavod vljudno vabi na okroglo mizo Razvojno sodelovanje in Afganistan. Afganistan se 
sooča s številnimi humanitarnimi in razvojnimi potrebami. Slovenske NVO so v zadnjih treh letih 
sodelovale v dveh razvojnih projektih v Afganistanu. V obeh primerih je šlo za pomoč in sodelovanje 
s predstavniki civilne družbe. Enega od teh projektov trenutno zaključuje IRD Global zavod. Na 
okrogli mizi bo beseda tekla o projektu in razvojnem sodelovanju v Afganistanu. 
  
Po okrogli mizi ste vabljeni še na razstavo fotografij in neformalno druženje ob afganistanski 
hrani. 
Projekt finančno podpira MZZ. 
 

 

3. Srečanje zbirateljev sredstev v Sloveniji 
 

Kdaj? 10. in 11. oktober 2014. 
 
Kje? MZL RKS Debeli rtič. 
 
Slovenska filantropija obvešča, da Združenje ZRNO v oktobru organizira 3. Srečanje zbirateljev 
sredstev v Sloveniji, na katerega se lahko članice Slovenske mreže prostovoljnih organizacij 
prijavijo z 20-odstotnim popustom. 
 
Več informacij in program srečanja najdete v vabilu. 
 

 

Izobraževanje na temo temeljev prava in politik EU 
 

Kdaj? Oktober 2014 - maj 2015. 
 

Kje? Brdo pri Kranju.  
 

Fakulteta za državne in evropske študije vabi predstavnike NVO na brezplačno 
40-urno izobraževanje z naslovom »Temelji prava in politik EU«. 
 
Rok za prijavo je 3. oktober 2014, število mest pa je omejeno. Več informacij o izobraževanju 
najdete na spletni strani fakultete. 
Vir: CNVOS 

 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 4. in 10. septembrom 2014) 
 
ALBANIJA (podpora pri oblikovanju in razširjanju avdio-vizualnih programov) 
 
Rok za prijavo: 3. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september14/3_Srecanje_zbirateljev_sredstev_vabilo.pdf
http://www.fds.si/aktualno/dogodki/1492-vabilo-k-prijavi-na-jean-monnet-module-rtemelji-prava-in-politik-evropske-unijel-
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/10587/cid/92
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1410343775418&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136267


IZRAEL (podpora pri izboljšanju in posodobitvi okoljskih regulativnih in upravljalnih orodij) 
 
Rok za prijavo: 25. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (krepitev zmogljivosti na področju podpore pri upravljanju meja in migracijskih tokov) 
 
Rok za prijavo: 8. december 2014. 
 
Več informacij 
 

 

Drugi relevantni razpisi 
 

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni septembra 2014) 
 
Afganistanska kriza 
 
EU – Otroci miru 
 
Osrednja Afrika 
 

 

Delovne priložnosti 
 

Sloga išče novo sodelavko / sodelavca  
 

Platforma Sloga išče novo sodelavko / sodelavca za področje 
zagovorništva. Rok za prijavo je 24. september 2014, razpis pa si 
lahko preberete na Slogini spletni strani.  

 
 
 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1410352336827&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136261
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1410352579919&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136089
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/afghanistan_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/eu_cop_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/central-africa_01000_mod_fr.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september14/Oglas_policy_officer_2014.pdf

