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Povabilo k izpolnitvi vprašalnika glede usposabljanja Evalvacija
razvojnih projektov
Ljubljana, 12. marec 2013 - Na Slogi pripravljamo usposabljanje za NVO s
področja evalvacije razvojnih projektov. Cilj usposabljanja je pridobitev
orodij za izvedbo evalvacij razvojnih projektov s strani NVO. Za lažje
načrtovanje in čim boljše upoštevanje potreb udeležencev usposabljanja
potencialne interesente za usposabljanje prosimo za izpolnitev kratkega
vprašalnika (najdete ga v priponki na Slogini spletni strani), ki nam bo pomagal pri boljši oceni
potreb NVO. Vljudno vas naprošamo, da nam izpolnjen vprašalnik posredujete najkasneje do
29. marca 2013 na ales.rovsnik@sloga-platform.org.

Povabilo k sodelovanju pri 11. številki Slogopisa
Ljubljana, 12. marec 2013 - SLOGA vas vabi k sooblikovanju že
11. številke Slogopisa, razvojnega časopisa, ki vključuje
zanimive in aktualne novice s področja mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči doma in po
svetu, intervjuje, predstavitve aktivnosti NVO, aktualno dogajanje političnih odločevalcev, strokovne
članke in napovednik dogodkov.
Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri:
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje in
humanitarna pomoč, velikost vsaj 3MG);
b. rubriki »Novičke doma in po svetu«: priprava krajšega članka o aktualnem dogajanju v času med
februarjem in majem 2013 (150 besed + fotografija v velikosti nad 1MG);

c. rubriki »NVO utrinki«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks
(550-600 besed z obvezno fotografijo v velikosti nad 1MG);
d. rubriki »Napovednik dogodkov«: priprava krajše novičke o dogodku z informacijo kaj, kje, kdaj
bo dogodek potekal (v časovnem obdobju od junija do septembra 2013).
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 10. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k
posredovanju dodatnih idej glede vsebin (strokovni članki, intervjuji), ki bi jih želele prebirati v
prihodnjih številkah Slogopisa. Prosimo, da se avtorji držite navodil glede dolžine člankov in
pripadajočega slikovnega materiala. Končen izbor objavljenih člankov bo naredil urednik (v primeru
večjega števila prispelih člankov na podlagi kvalitete članka in datuma prejema slednjega).
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je 30. april 2013.

NAJ knjiga meseca marca in mesečne novosti v knjižnici Hiša svetov
Ljubljana, 12. marec 2013 – Društvo Humanitas obvešča, da so tokrat v knjižnici Hiša
svetov izbrali NAJ knjigo meseca marca, in sicer knjigo pisateljice Anite Nair z
naslovom »Ženski kupe«, v kateri se vrstijo zgodbe in usode ženskih junakinj
vsakdanjega indijskega življenja, kakršnega še ne poznamo.
V specializirani knjižnici Hiša svetov najdete tudi naslednje nove knjige:
-Exceptional people : how migration shaped our world and will define our future / Ian Goldin,
Geoffrey Cameron, and Meera Balarajan, Oxford : Princeton University Press, 2012.
-Maus : zgodba o preživetju / Art Spiegelman, Založba ZRC, 2010.
-Human killing machines: systematic indoctrination in Iran, Nazi Germany, Al Qaeda, and Abu Ghraib
/ Adam Lankford, Lexington Books,2010.
-A people betrayed : the role of the West in Rwanda's genocide / Linda Melvern, Zed Books, 2009.

Humanitas proti privatizaciji vodnih virov
Ljubljana, 6. marec 2013 – Društvo Humanitas je že 13. februarja
2013 nekdanjemu predsedniku vlade in njegovemu kabinetu,
relevantnim ministrstvom, varuhinji človekovih pravic in
poslanskim skupinam Državnega zbora poslalo Protestno pismo
proti predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
podeljevanju koncesijskih pogodb za oskrbo z vodo. V pismu je
Slovensko vlado in poslance pozvalo k sprožitvi javne razprave o
Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
podeljevanju koncesijskih pogodb, v katero bosta zajeti tako
strokovna kot zainteresirana javnost, k zavrnitvi omenjenega
predloga v takratni obliki, k oblikovanju predloga zakonodaje, ki
bo uresničevala človekovo pravico do vode in komunalnih
storitev, kot to priznava OZN, ter k spodbujanju zagotavljanja
vode in komunalnih storitev kot vsem dostopne osnovne javne
storitve. Za enkrat sta se odzvala le Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje ter Ministrstvo za finance (za odgovor se obrnite na
ajda@humanitas.si), ki pa nista odgovorila na dejanske predloge
društva Humanitas.
Več informacij o stališču Humanitasa do privatizacije vodnih virov najdete na Humanitasovi spletni
strani, kjer lahko podpišete tudi peticijo proti privatizaciji vode v Sloveniji.

Analiza Publish What You Fund: Slovenija razočarala
London, 11. marec 2013 – Globalna kampanja za transparentnost razvojne
pomoči Publish What You Fund je izdala začetno primerjalno analizo skupnega
standarda implementacijskih načrtov (»Comparative analysis of the common

standard implementation schedules«), objavljenih s strani donatorjev kot del zavez iz Busana s
področja transparentnosti razvojne pomoči. Analiza EU je pokazala, da je 19 od 27 držav članic EU
že objavilo načrte, katerih kvaliteta bo ugotovljena na podlagi nadaljnjih analiz. Pet držav članic EU
(Nizozemska, Finska, Španija, Švedska in Velika Britanija) in Evropska komisija dosegajo izboljšave
na področju objavljanja informacij v skladu s standardom IATI (International Aid Transparency
Initiative). Osem držav članic EU (Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Irska, Luxembourg, Poljska,
Slovaška) je novih pri IATI, devet držav članic EU in Evropska komisija so po mnenju Publish What
You Fund pripravile zmerno ambiciozne do ambiciozne implementacijske načrte (Belgija, Danska,
Irska, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija, Češka, Finska in Španija), medtem ko so načrti Nemčije
in Slovaške neambiciozni. Mnenje glede Francije in Italije še ni dokončno, štiri države članice EU
(Avstrija, Grčija, Portugalska in Slovenija) pa so razočarale, saj svojih podatkov ne bodo izboljšale
oz. do leta 2015 ne bodo implementirale standarda IATI.

Japonska: dve leti po potresu in cunamiju
Bruselj, 11. marec 2013 – Minili sta dve leti, odkar je Japonsko
prizadela ena največjih nesreč v njeni zgodovini (11. marec
2011). Čeprav Japonska velja za eno izmed najbolj uspešnih
držav na področju obvladovanja nesreč, je morala lokalne
zmogljivosti odziva vseeno dopolniti tudi mednarodna pomoč.
Finančni prispevek EU in njenih držav članic za pomoč žrtvam
nesreče je znašal več kot 17 milijonov evrov in zagotovil hrano,
zatočišče, nego ter pomoč več tisočim Japoncem, žrtvam potresa, cunamija in/ali radioaktivnega
sevanja. EU in Japonska sta se že takoj po nesreči strinjali o poglobitvi sodelovanja, zaradi česar je
ECHO v zadnjih dveh letih okrepil sodelovanje z japonskimi oblastmi na področjih pomoči v izrednih
razmerah, pripravljenosti na nesreče in preprečevanja le-teh. Več o tem si lahko preberete na
spletni strani ECHO. Foto: Thomson Reuters Foundation

Nova podatkovna baza
metod globalnega učenja

nekonvencionalnih

Esslingen, 6. marec 2013 – Vzpostavljena je bila nova
podatkovna
baza
nekonvencionalnih
metod
globalnega učenja (»(M)Bake the world a better
place: recipes to address new target groups with
development education«), ki temelji na izkušnjah petih NVO iz Češke, Nemčije, Poljske in
Portugalske, sodelujočih v okviru projekta, financiranega s strani EU. Namen projekta je najti
možnosti za krepitev ozaveščenosti o globalnih temah med novimi ciljnimi skupinami. Pri omenjenih
metodah se aktivnosti globalnega učenja ne nanašajo le na širšo družbo, ampak tudi na novo
vzhajajočo skupino ljudi v družbi, ki se pred tem še ni srečala z globalnim učenjem (t. i. »Young
Modern Performers«).

Program izmenjave državljanov – poziv za
prijavo
Aleksandrija, 6. marec 2013 – Anna Lindh
Foundation (ALF) v okviru programa »DAWRAKCitizens for Dialogue« (2012-2014) že drugič
organizira
Program
izmenjave
državljanov,
namenjen izmenjavam predstavnikov civilne
družbe iz evro-sredozemskih držav, ki bo potekal med 1. julijem in 31. decembrom 2013. Program
spodbuja izmenjavo med arabskimi organizacijami civilne družbe ter med evro-sredozemskimi in
arabskimi organizacijami civilne družbe, in sicer za obdobje od enega do treh mesecev. Udeleženci

programa bodo sodelovali predvsem pri projektih s področij dialoga, raznolikosti, demokracije in
razvoja. Rok za prijavo je 14. april 2013, več informacij pa najdete na spletni strani ALF.

Koristni viri
»Achieving Gender Equality and Women's Empowerment in the Post-2015 Framework«; Smee,
Sharon in Jessica Woodroffe. 2013. Gender and Development Network.
»Build a School in the Cloud«, Sugata Mitra (video); TED CONFERENCES, LLC (2013).
»Srbija: Dekriminalizacija Srbije«; Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije
(IFIMES). Najbolj zanimive dele analize si lahko preberete na spletni strani IFIMES.

Mesec marec v solidarnosti s Palestino
Kdaj? 15., 22., 23. in 24. marec 2013.
Kje? Ljubljana.
Opis: Civilna iniciativa BDS Slovenija vas v marcu vabi na številne dogodke - od filmskih večerov do
razprav in dobrodelnega koncerta ŽPZ Kombinat za palestinske otroke. Podroben program si lahko
preberete v priponki, najdete pa ga tudi na spletni strani BDS Slovenija.

Literarni večer s Tendaijem Huchujem
Kdaj? V soboto, 23. marca 2013, ob 17. uri.
Kje? Klub Daktari (Krekov trg 7, Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na literarni večer z zimbabvejskim pisateljem
Tendaijem Huchujem, ki bo predstavil svoj roman Frizer iz Harareja, v katerem skozi zgodbo dveh
frizerjev in vprašanja homoseksualnosti predstavi razmere v sodobnem Zimbabveju. Literarni večer
bo povezovala Tina Košir Mazi, po pogovoru pa bo sledila manjša pogostitev z afriškimi dobrotami.
Vabilo si lahko preberete v priponki.

Srečanje članic Fundacije Anna Lindh v
Sloveniji in delavnica o razpisu
Kdaj? 25. marec 2013, ob 13. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Fundacija Anna Lindh (Anna Lindh Foundation – ALF) v Sloveniji vabi svoje članice na srečanje
mreže, ki bo vključevalo tudi delavnico o razpisu za zbiranje predlogov ALF. Slednja bo namenjena
predstavitvi razpisa in razjasnitvi pogostih vprašanj glede priprave vlog. Kratko predstavitev bo
izvedla sodelavka Sloge, Mojca Krisper Figueroa, ki bo zainteresiranim ponudila tudi pomoč pri
oblikovanju projektov. Dogodek je namenjen vsem, ki se bodo bodisi zdaj ali v prihodnje prijavljali
na razpise ALF, saj bo program vključeval tudi video konferenco in konzultacijo s programskim
delavcem v centrali ALF, ki bo odgovarjal na vsa vprašanja. Zaželeno je, da svoja vprašanja že

vnaprej pošljete na e-naslov povod@povod.si, prek katerega lahko potrdite tudi vašo udeležbo na
dogodku.

Mednarodna konferenca Eurodad / Glopolis
Kdaj? 3. – 5. junij 2013.
Kje? Praga, Češka.
Opis: Konferenca Eurodad (European Network on Debt and Development), ki poteka vsaj enkrat na
dve leti, predstavlja vodilni forum skupin civilne družbe, ki se zavzemajo za reformo financiranja za
razvoj. Letošnja konferenca nosi naslov »Debt, finance and economic crisis: consequences and
solutions«, njen glavni cilj pa je osredotočenost na rešitve za aktualno stanje, v katerem kriza
javnega dolga ogroža razvojne cilje po celem svetu. Rok za t. i. zgodnjo prijavo je 15. marec 2013,
več informacij o konferenci pa najdete na spletni strani Eurodad.

Europe-Aid razpisi
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 5. in 13. marcem 2013)
TADŽIKISTAN (EIDHR)
Rok za prijavo: 6. maj 2013.
Več informacij
ZAHODNI BREG IN GAZA (EIDHR)
Rok za prijavo: 22. april 2013.
Več informacij
UKRAJINA (podpora reformam pravosodnega sektorja)
Rok za prijavo: 22. april 2013.
Več informacij
EGIPT (krepitev zmogljivosti na področju meroslovja)
Rok za prijavo: 7. maj 2013.
Več informacij

PAKISTAN (nedržavni akterji v razvoju)
Rok za prijavo: 25. april 2013.
Več informacij
KAMERUN (spremljevalni ukrepi za banane)
Več informacij
BOSNA IN HERCEGOVINA (EIDHR)
Rok za prijavo: 29. april 2013.
Več informacij
NIGER (EIDHR)
Več informacij

Napoved razpisov v okviru Instrumenta za razvojno sodelovanje za leto 2013
Evropska komisija je objavila napoved razpisov v okviru Instrumenta za razvojno sodelovanje
(Development Co-operation Instrument - DCI) za leto 2013. Razpisi so predvideni za naslednja
področja: podpora človekovim pravicam, nediskriminacija, spolno in reproduktivno zdravje, inštituti
za javno zdravje, krepitev ozaveščanja javnosti o razvojnih vprašanjih in promocija globalnega
učenja v EU ter opolnomočenje marginaliziranih in ranljivih oseb.

Drugi relevantni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »EU Aid Volunteers«
ECHO je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »EU Aid Volunteers« za leto 2013.
Višina razpisanih sredstev je 1.200.000 evrov, zaprosite pa lahko za največ 600.000 evrov. Rok za
prijavo je 2. april 2013, celoten razpis pa najdete na spletni strani ECHO.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. februarju 2013)
Centralna afriška republika
Fidži in Samoa
Sirija
Karibi
Filipini
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.

Razpis za zbiranje predlogov Fundacije ALF
Fundacija ALF (Anna Lindh Foundation) je objavila razpis za zbiranje predlogov za leto 2013,
namenjen podpori tistih projektov, ki bodo spodbujali mobilizacijo in opolnomočenje civilne družbe
na področjih vključevanja in državljanstva. Na razpis se lahko prijavijo le članice ene izmed mrež
ALF. Rok za prijavo na razpis je 15. april 2013, podrobnejše informacije o razpisu pa najdete na
spletni strani Fundacije ALF.
25. marca 2013 ob 13h bo v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana) v okviru srečanja članic ALF v
Sloveniji potekala tudi delavnica o tem razpisu, v okviru katere bo sodelavka Sloge, Mojca Krisper
Figueroa, na kratko predstavila razpis ter ponudila pomoč pri oblikovanju projektov.

Usposabljanja in delovne priložnosti
Tematsko usposabljanje za prostovoljce »Vodenje skupine
in skupinska dinamika«
Slovenska filantropija 23. marca 2013 organizira tematsko
usposabljanje za prostovoljce z naslovom »Vodenje skupine in skupinska dinamika«, v okviru
katerega bodo udeleženci:
- spoznali in se poglobili v skupinsko dinamiko,
- spoznali faze razvoja skupine,
- spoznali vloge posameznikov v skupinah, še posebej vodje,
- spoznali različne tehnike spodbujanja konstruktivne skupinske dinamike,
- pridobili komunikacijske veščine in spretnosti dela s skupino,
- izmenjali primere dobrih praks pri vodenju skupin.
Usposabljanje bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Litija. Rok za prijavo je 18. marec 2013,
več informacij in prijavnico pa najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org.

Tematsko usposabljanje za mentorje »Ali res znamo medgeneracijsko
sodelovati?«
Slovenska filantropija 26. marca 2013 organizira tematsko usposabljanje za
mentorje z naslovom »Ali res znamo medgeneracijsko sodelovati?«, ki bo
osredotočeno na naslednje teme:
- kaj pomeni medgeneracijsko prostovoljstvo v družbi
- kako se spopasti s predsodki in stereotipi med generacijami
- s katerimi izzivi in težavami se srečujemo pri organiziranju in kako jih obvladujemo
- kako zastaviti aktivnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje med generacijami
- primeri dobrih praks in izmenjava izkušenj.
Usposabljanje bo potekalo v prostorih Slovenske filantropije v Ljubljani. Rok za prijavo je 22.
marec 2013, več informacij in prijavnico pa najdete na spletni strani Slovenske filantropije.

Nadaljevalni tečaj o človekovih pravicah za razvoj
Univerza v Antwerpnu med 29. julijem in 23. avgustom 2013
organizira nadaljevalni tečaj o človekovih pravicah v razvoju in
razvojnem sodelovanju. Program tečaja bo vključeval splošni del (1. in
2. teden; Človekove pravice in razvoj) ter tematski del (3. in 4. teden; Pravica do zdravja). Rok za
prijavo je 15. marec 2013, več informacij pa najdete na naslednji povezavi.

Delavnica o statistiki pomoči DAC
Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj – CONCORD, katere
članica je tudi SLOGA, 24. aprila 2013 v Bruslju organizira delavnico,
v okviru katere se bodo udeleženci seznanili s tem, kako je statistika
pomoči zbrana in urejena ter z dostopnimi viri na spletni strani
Odbora za razvojno pomoč OECD (OECD-DAC). Več informacij o delavnici najdete na naslednji
povezavi.

Prosti delovni mesti pri Solidaridad Internacional
Španska NVO Solidaridad Internacional je objavila dva razpisa za prosto delovno
mesto: 1. Regionalni predstavnik za Bližnji vzhod (vključno z Libanonom, Jordanijo in
Palestino), ki bo odgovoren oz. odgovorna za strateško vizijo in vodenje regionalnih
programov. Rok za prijavo je 15. marec 2013; 2. Regionalni koordinator za pravice
žensk, ki bo odgovoren oz. odgovorna za vodenje projekta, komunikacijo in zagovorništvo. Rok za
prijavo je 15. marec 2013. Za več informacij se obrnite na si.ipade.habitafrica@gmail.com.

Direktor CONCORD-a
Evropska konfederacija CONCORD je objavila razpis za prosto
delovno mesto, in sicer za direktorja oz. direktorico, ki bo
vodil/-a celotno konfederacijo in njen sekretariat. Rok za prijavo je 25. marec 2013, celoten
razpis, vključno s prijavnim paketom pa najdete na spletni strani CONCORD.

