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NAJ knjiga meseca junija v Hiši svetov 
 

Ljubljana, 6. junij 2014 - Društvo Humanitas je v knjiţnici Hiša svetov za 
NAJ knjigo meseca junija izbralo knjigo Zamišljene skupnosti: O izvoru in 
širjenju nacionalizma avtorja Benedicta Andersona. V svojem delu nam 
Anderson ponudi nov pogled na nastanek oz. razvoj različnih 
nacionalizmov ter predstavi narode kot zamišljene politične skupnosti. 
Recenzijo knjige si lahko preberete na spletni strani Društva Humanitas. 

 
Hiša svetov pa je bogatejša tudi za tri nove knjige: 

- World at risk / Ulrich Beck, Polity, 2012; 
- Food, Inc.: how industrial food is making us sicker, fatter and poorer - and what you can do about it 
/ edited by Karl Weber, PublicAffairs, 2009; 
- Drone warfare : killing by remote control / Medea Benjamin, Verso, 2013. 
 

 

Podprite humanitarno-medicinsko odpravo na Madagaskar 
 

Ljubljana, 3. junij 2014 - Društvo Humanitas ponovno podpira 
humanitarno-medicinsko odpravo na Madagaskar in s tem (bodočim) 
zdravnikom in zobozdravnikom pomaga pri zbiranju sredstev za trimesečno 
odpravo na jugovzhodni del Madagaskarja, kjer bodo z zdravstveno oskrbo 
pomagali lokalnemu prebivalstvu.  

 
Če jim ţelite pomagati tudi vi, pošljite SMS sporočilo s ključno besedo 

MADAGASKAR2014 na številko 1919 in prispevali boste 1 EUR. Prispevajo lahko uporabniki mobilnih 
storitev Telekoma Slovenije, Simobila, Debitela in Izimobila. 
 

http://www.humanitas.si/index.php?subpageid=13&contid=575
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=578
http://madagaskar2014.si/


Več informacij ter pogoje in navodila za sodelovanje najdete na Humanitasovi spletni strani. 
 

 

Podpora in solidarnost z madžarsko civilno družbo 
 

Ljubljana, 11. junij 2014 - Madţarska vlada je po svoji 
ponovni izvolitvi pričela s kampanjo za zmanjšanje 
kredibilnosti madţarskih nevladnih organizacij in nadzor 
nad sredstvi, ki jih NVO pridobijo neodvisno od Vlade. Tudi 
mi verjamemo, da ima dinamična in neodvisna civilna 
druţba ključno vlogo v demokraciji, predstavlja pa tudi 

enega izmed poglavitnih mehanizmov nadzora nad vlado. Zato podpiramo madţarske NVO v pozivu 
domači in ostalim vladam, naj prenehajo z rušenjem in oviranjem delovanja civilne druţbe. 
 
Več o razmerah na Madţarskem si lahko preberete na Slogini spletni strani. 
Foto: OSISA 
 

 

Posvetovanje glede predloga o podpori civilni družbi  
 

Bruselj, 10. junij 2014 - Generalni direktorat Evropske komisije za širitev 
trenutno dela na predlogu za podporo civilni družbi v obdobju 2014 - 
2015 prek IPA II - Sklada za civilno druţbo in Medijskega programa 2014 - 
2015. 

 
Osnutke programov objavljamo na Slogini spletni strani, svoje komentarje na osnutke pa lahko še 
vse do 27. junija 2014 posredujete na e-naslov ELARG-CSF@ec.europa.eu.  

 

 
Priporočila glede takojšnje in dolgoročne podpore prizadetim 
območjem v poplavah 

 
Bruselj, 26. maj 2014 - Predstavniki CONCORD-ove delovne skupine 
EPAN, TRIALOG-a in Razvojne mreţe balkanske civilne druţbe so se 
26. maja 2014 zbrali na skupnem sestanku v Bruslju, na katerem so 
razpravljali o aktualnih razmerah v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. 
Osredotočili so se tako na takojšnjo podporo prizadetim regijam v 
poplavah kot tudi na dolgoročno psihosocialno podporo, obnovo, 

rehabilitacijo in socialno-ekonomski razvoj ter oblikovali ključna priporočila za politične odločevalce 
na lokalni, nacionalni in EU ravni, in sicer z namenom zagotavljanja bolj učinkovitega naslavljanja 
potreb prizadetega prebivalstva. Vseobsegajoče priporočilo poudarja poseben fokus na najbolj 
ranljivih skupinah, kot so otroci, ţenske, Romi in starejši, spodbujanje sodelovanja med oblastmi in 
civilno druţbo ter reforma storitev civilne zaščite. Foto: ECHO   
 

 

 
Zanimivo 
 
Child Poverty and Social Exclusion in Europe – A matter of children’s rights; Save the Children. 
 
A Decade of EU13 Civil Society Participation in European Development Education and Awareness 
Raising Projects; TRIALOG.  
 
Women’s participation in peace and security: Normative ends, political means; Pilar Domingo, 
Tam O’Neil in Marta Forest, Overseas development Institute. 
 
 

http://www.humanitas.si/?subpageid=250&contid=557
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2298:podpora-in-solidarnost-z-madarsko-civilno-drubo&catid=64:informiranje-skupine-mediji&Itemid=119
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2297:posvetovanje-glede-predloga-o-podpori-civilni-drubi&catid=78:politicni-informiranje&Itemid=116
mailto:ELARG-CSF@ec.europa.eu
http://www.humanitarni-center.si/images/stories/Recommendations_BiH_Serbia.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/child-poverty-and-social-exclusion-in-europe-low-res.pdf
http://www.trialog.or.at/study-a-decade-of-eu13-csos-participation-in-eu-dear-projects
http://www.trialog.or.at/study-a-decade-of-eu13-csos-participation-in-eu-dear-projects
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8961.pdf


 
 

Delavnica: »Hitre rešitve za lažje delo v NVO: Standard 
kakovosti NVO – orodje, ki vam pomaga« 

 
Kdaj? Petek, 20. junij 2014, med 9. in 12. uro.  

 
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6 – 2. nadstropje, Ljubljana). 
 
Kolikokrat so vas ţe prešinila vprašanja, kot so: Zakaj delamo vse zadnji trenutek? Ali smo zadovoljni 
z zaposlenimi, prostovoljci? Ali so oni zadovoljni z nami? Zakaj se zdi, da so vsi premalo učinkoviti in 
zakaj se zdi, da vsi non-stop delamo? Zakaj nisem vedel/-a, da se je s tem istim problemom moj 
sodelavec ukvarjal ţe pred pol leta? Kje naj najdem zadnjo verzijo finančnega načrta za projekt in 
kako je lahko šel na dopust, ne da bi to delil? Kako bomo delali, če drţava zmanjšuje sredstva? Kako 
to, da se je druga organizacija spomnila tako dobre ideje, mi pa ne? 
 
Z vsemi temi in še mnogimi drugimi vprašanji se neizogibno srečujemo pri vodenju organizacije. Z 
njimi se bomo spopadli na delavnici, ki jo organizira Sloga v sodelovanju s CNVOS-om, in na kateri 
bomo skupaj iskali rešitve, izmenjali ideje in pogledali, kako nam lahko pri tem pomaga Standard 
kakovosti NVO. 
 
Delavnica je brezplačna, vodila pa jo bo Tina Divjak, ki se ţe vrsto let ukvarja z razvojem NVO. Je 
vodilna presojevalka Standarda kakovosti NVO in je sodelovala pri vseh do sedaj izvedenih presojah v 
NVO ter v delovni skupini, ki je Standard oblikovala.  
 
Prijave zbiramo najkasneje do 18. junija 2014 na e-naslov patricija.virtic@sloga-platform.org. 
 

 

Festival migrantskega filma 2014 
 

Kdaj? 12.–20. junij 2014. 
 

Kje? Ljubljana. 
 

Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat vabita na ţe 5. edicijo 
Festivala migrantskega filma (FMF), katerega program ponovno 
vključuje projekcije in spremljevalne dogodke, ki osvetljujejo različne 
teme in plati migracij, azila, ţivljenja beguncev ter integracije 
priseljencev v novo druţbeno okolje. Več informacij o Festivalu in 

program najdete na spletni strani FMF.   
 

 

Dogodek: Humanitarni koncert Podari nasmeh 
 

Kdaj? Petek, 13. junij 2014, ob 20. uri. 
 

Kje? Športna dvorana Bonifika, Koper. 
 

Zavod Krog vas ob 10. obletnici projekta Podari nasmeh vabi na 
humanitarni koncert za socialno ogroţene otroke brez enega 
starša iz Bosne in Hercegovine. Na koncertu se bo zvrstilo 17 

nastopajočih, potekala pa bo tudi draţba umetniških del učencev Osnovne šole Seonica, ki je pred 
leti prav tako sodelovala v projektu, in licitacija dresov s podpisi nekaterih znanih nogometašev. 
Tekom dogajanja boste lahko spoznali tudi skupino otrok iz BiH, ki jih Zavod Krog ravnokar gosti na 
sedemdnevnem letovanju. Utrinke z letovanja lahko spremljate na Facebook strani Zavoda Krog.  
 

mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
http://www.fmf-slovenija.si/
https://www.facebook.com/events/646475682089046/
https://www.facebook.com/ZavodKrog


 

Dogodek: Koncert palestinske glasbene skupine 
Onadekum 

 
Kdaj? Nedelja, 15. junij 2014, ob 20. uri. 

 
Kje? Trubarjeva hiša literature, Ljubljana. 

 
Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija vabi na koncert palestinske glasbene skupine 
Onadekum, ki jo sestavljajo mladi glasbeniki iz mesta Nablus na Zahodnem bregu, simbola 
palestinskega upora v letih druge intifade.  
 
Vabilo si lahko preberete v priponki, ki ga objavljamo na Slogini spletni strani. 
 

 

Delavnica En svet 
 

Kdaj? Sreda, 18. junij 2014, med 17. in 19. uro. 
 

Kje? Park Tabor, Ljubljana.  
 
Društvo Humanitas v okviru dogodka Igramo in učimo se s pOSEBNIMI prijatelji, ki ga organizira KED 
Smetumet, vabi na delavnico En svet. Gre za zanimivo in poučno igro, prek katere spoznavamo 
drugačen pogled na naš planet. Igra je primerna za starejše od 10 let. 
 
Več informacij o delavnici najdete tukaj. 

 

 
Dogodek: Ponovitvi lutkovne predstave Rešilni čoln 

 
Kdaj? 18 in 21. junij 2014. 

 
 

Kje? Ljubljana in Maribor. 
 
Če si še niste uspeli ogledati lutkovno-glasbene predstave Rešilni čoln, ste lepo vabljeni na 
prihajajoči ponovitvi predstave, in sicer v sredo, 18. junija 2014, v Hiši otrok in umetnosti v 
Ljubljani in v soboto, 21. junija 2014, na Festivalu Lent v Mariboru. 
 
Predstava govori o posledicah nepremišljenega poseganja človeka v okolje, pripravili pa so jo 
udeleţenci usposabljanj Svetovne lutke, ki sta jih organizirala društvo Humanitas in Mednarodni 
afriški forum. Primerna je za otroke od 5. leta starosti. 
 
Več informacij najdete na Humanitasovi spletni strani.  
 

 

Dogodek: Sestanek glede slovenskih izhodišč za post-2015 okvir 
 

Kdaj? Torek, 17. junij 2014, ob 10. uri. 
 

Kje? Ministrstvo za zunanje zadeve (Gregorčičeva 25 A, Ljubljana). 
 
Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje 
zadeve vabi nevladne organizacije na sestanek glede slovenskih izhodišč za post-2015 okvir, in sicer z 
namenom, da bi, še preden bo osnutek izhodišč sprejet na Vladi RS, v čim večji meri zajeli interese 
in stališča vseh relevantnih deleţnikov. 

http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_eventlist&amp;view=details&amp;id=631:koncert-palestinske-glasbene-skupine-onadekum&amp;Itemid=90
https://www.facebook.com/events/497831420344684/?source=3&source_newsfeed_story_type=regular
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=573


Vabilo in gradiva za sestanek objavljamo na Slogini spletni strani. Za udeleţbo je potrebna predhodna 
prijava (najkasneje do 16. junija 2014) na e-naslov razvoj.mzz@gov.si.  
 
Na Slogi vabimo vse, ki se boste tudi udeleţili sestanka, da se nam ob 9.15 uri, pred njegovim 
pričetkom pridruţite, v LivingRoom-u na usklajevalnem sestanku. Za več informacij se lahko 
obrnete na ana.kalin@sloga-platform.org.  
 

 

Dogodek: Srečanje državnega sekretarja Bogdana Benka s predstavniki 
organizacij civilne družbe 

 
Kdaj? Petek, 20. junij 2014, ob 10. uri. 

 
Kje? Ministrstvo za zunanje zadeve (Prešernova 25, Ljubljana). 
 
MZZ vabi na srečanje drţavnega sekretarja Bogdana Benka s predstavniki organizacij civilne druţbe v 
Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči. Namen srečanja je med drugim pregled doseţkov in izmenjava mnenj glede aktualnih 
vprašanj na omenjenem področju, kot npr. priprave na oblikovanje post-2015 razvojnega okvira.  
 
Vabilo si lahko preberete v priponki, udeležbo na srečanju pa potrdite do 17. junija 2014 na e-
naslov razvoj.mzz@gov.si.  
 

 

Dogodek: Dobrodelna peka-prodaja za Palestino 
 

Kdaj? V soboto, 21. junija 2014, med 8. in 17. uro. 
 
Kje? Na Bregu ob Ljubljanici.  
 
V okviru Art sejma bo potekala prodaja kruha in domačega peciva z namenom zbiranja sredstev za 
fotografsko razstavo, ki jo pripravlja Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija in katere namen 
je spregovoriti o palestinski zgodbi ter spodbuditi solidarnost s Palestinci. S fotografsko razstavo 
Okusi Jaffe ţelijo prek simbolike pomaranče in mesta Jaffa predstaviti ţivljenje Palestincev pred 
ustanovitvijo drţave Izrael in dogajanje po tem. 
 
Glavni sponzor dogodka je pekarna Deveta vas, ki poleg ekološke pridelave in trajnostnega razvoja 
podpira tudi boj za človekove pravice. Več informacij o dogodku najdete v vabilu, ki ga objavljamo 
na Slogini spletni strani.  
 

 

Dobrodelni dogodek Gospel d. d. 2014 
 

Kdaj? V ponedeljek, 23. junija 2014, ob 20. uri. 
 

Kje? Kriţanke, Ljubljana. 
 

Lepo vabljeni na dobrodelni dogodek Gospel d. d. (dobro 
dene), na katerem se bodo domači in tuji izvajalci gospel 
glasbe zdruţili za dober namen. Med nastopajočimi bo 

tudi Wintley Phipps, večkratni nominiranec za nagrade grammy, ki je pel ţe številnim znanim 
osebnostim. Zbrana sredstva na dobrodelnem koncertu bodo namenjena projektu Napolnimo 
Slovenijo s srečnimi otroki, ki ga Humanitarno društvo Adra Slovenija izvaja ţe nekaj let. 
 
Več informacij o dogodku najdete tukaj. 
 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_eventlist&amp;view=details&amp;id=630:sestanek-glede-slovenskih-izhodi-za-post-2015-okvir&amp;Itemid=90
mailto:razvoj.mzz@gov.si
mailto:ana.kalin@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/images/stories/Srecanje_Benko_NVO_junij_2014.pdf
mailto:razvoj.mzz@gov.si
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_eventlist&amp;view=details&amp;id=629:dobrodelna-peka-prodaja-za-palestino&amp;Itemid=90
http://us7.campaign-archive1.com/?u=d318f3d1c9611578b4f8345a0&id=27ef50a538


 
Dvodnevno usposabljanje za globalne prostovoljce 

 
Kdaj? 28. – 29. junij 2014. 

 
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6 – 2. nadstropje, Ljubljana). 

 
Zavod Voluntariat ponovno organizira pripravljalno usposabljanje za 

prostovoljce, ki se odpravljajo v drţave globalnega juga oz. si to ţelijo uresničiti v prihodnosti. V 
okviru usposabljanja se bodo prostovoljci seznanili in kritično razmišljali o temah, kot so 
prostovoljno delo v drţavah globalnega juga ter kaj s tem pridobim, ţivljenje v medkulturnem 
okolju, soočanje s stereotipi, predsodki, pomen timskega dela in konstruktivnega reševanja 
konfliktov. Usposabljanje bo vodila izkušena trenerka Tina Trdin. 
 
Program usposabljanja si lahko preberete v priponki, svojo udeležbo na usposabljanju pa najavite 
najkasneje do 25. junija 2014 na e-naslov globalno@zavod-voluntariat.si (s pripisom, v katero 
drţavo se odpravljate ter za koliko časa). 
 

 

Dogodek: Evropskemu letu razvoja naproti 
 

Kdaj? 19. junij 2014. 
 
Kje? Bruselj, Belgija.  
 
Generalni direktorat Evropske komisije za razvoj in sodelovanje (EuropeAid) vabi na dogodek, 
katerega namen je z vsemi ključnimi deleţniki in partnerji oblikovati načrt za promocijo Evropskega 
leta razvoja 2015. Cilj dogodka je oblikovanje komunikacijske strategije, s katero se bo doseglo in k 
aktivnostim Evropskega leta razvoja privabilo čim večje število evropskih drţavljanov. 
 
Vabilo si lahko preberete v priponki. 
 

 

Dogodek: Regionalna konferenca o oboroženem nasilju in razvoju 
 

Kdaj? 8. - 10. julij 2014. 
 

Kje? Ţeneva, Švica. 
 

Global Alliance on Armed Violence vabi na regionalno konferenco Evrope, 
Kavkaza in Srednje Azije, katere se bodo udeleţili vladni predstavniki in ostali 
relevantni deleţniki s področja preprečevanja in zmanjševanja oboroţenega 
nasilja za razvoj. Konferenca bo osredotočena na pregled napredka na področju 
izvajanja načel Ţenevske deklaracije. Med udeleţenci konference bodo tudi 

predstavniki civilne družbe, potrebna pa je predhodna prijava udeleţbe, in sicer najkasneje do 15. 
junija 2014.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/junij14/PROGRAM_Usposabljanje_globalnih_prostovoljcev_junij_2014.pdf
mailto:globalno@zavod-voluntariat.si
http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/DEVCO_June2014_event.pdf
http://www.genevadeclaration.org/2014rrc/rrcswitzerland.html
http://www.surveymonkey.com/s/KSQR3YM


 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 5. in 12. junijem 2014) 
 
BELIZE (spremljevalni ukrepi za banane) 
 
Rok za prijavo: 4. september 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (krepitev varnosti v cestnem prometu) 
 
Rok za prijavo: 4. september 2014. 
 
Več informacij 
 

 
UKRAJINA (podpora pri procesu reforme trga električne energije) 
 
Rok za prijavo: 12. september 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAROKO (krepitev zmogljivosti na področju varovanja in spodbujanja človekovih pravic) 
 
Rok za prijavo: 5. september 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (nadaljnja krepitev zmogljivosti za proces predpristopnih pogajanj) 
 
Rok za prijavo: 4. september 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (trajnostna civilna družba) 
 
Rok za prijavo: 29. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
SIRIJA (podpora prizadetemu prebivalstvu) 
 
Rok za prijavo: 29. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1402494533398&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135976
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1402494839765&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135986
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1402494951187&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1402495112917&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135988
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1402495235542&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135998
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1402583505188&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136000
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1402584274870&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135829


MEHIKA (nedržavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 25. julij 2014. 
 
Več informacij 

 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni junija 2014) 
 
Bosna in Hercegovina ter Srbija 
 
Humanitarna pomoč na območju Osrednje Afrike 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Delovne priložnosti 
 
Prosta delovna mesta na Plan Ireland, Sightsavers in Overseas Development Institute 
 
Obveščamo vas o naslednjih odprtih razpisih za prosta delovna mesta: 
- vodja fundraisinga (Plan Ireland; rok za prijavo: 20. junij 2014); 
- vodja programa WaSH (Plan Ireland; rok za prijavo: 20. junij 2014); 
- sodelavec na področju zbiranja sredstev (Sightsavers; rok za prijavo: 30. junij 2014); 
- več prostih delovnih mest pa trenutno razpisuje tudi Overseas development Institute. 

 
 

 

 

 

Na Slogi vam nudimo svetovanje glede prijav na 
razpise. Za več informacij se lahko obrnete na 

Slogino sodelavko Darjo Krstič 
(darja.krstic@sloga-platform.org). 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1402495447009&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135747
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/bih_01000_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/central-africa_01000_fr.pdf
http://plan.ie/about-plan/jobs/head-of-fundraising-maternity-cover
http://plan.ie/about-plan/jobs/community-based-wash-programme-manager
http://www.sightsavers.net/about_us/vacancies/21285.html
http://jobs.odi.org.uk/Search.aspx
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org

