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Srečanje ministra Karla Erjavca s predstavniki nevladnih
organizacij
Ljubljana, 15. maj 2013 - Danes se je minister za zunanje zadeve Karl
Erjavec ponovno srečal z nekaterimi predstavniki NVO s področja
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
Minister je potrdil sprejetje Smernic o sodelovanju MZZ in NVO na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki so bile usklajene in dogovorjene v sodelovanju s
platformo SLOGA. MZZ s tem postaja svetel zgled veliki večini preostalih ministrstev in hkrati vstopa
v krog držav članic EU, ki imajo sodelovanje z NVO formalno urejeno, ne pa odvisno od ad hoc volje.
Minister je poudaril tudi pomen sodelovanja predstavnika civilne družbe na različnih relevantnih
mednarodnih srečanjih in bo zato podprl sodelovanje predstavnika civilne družbe na septembrskem
zasedanju Generalne skupščine OZN. Hkrati se je zavzel, da bodo NVO preko svojega predstavnika

lahko sodelovale pri pripravi različnih strateških dokumentov. Na srečanju je tako najavil pripravo
prenovljene zunanje-politične strategije RS, v katero naj bi bile vključene tudi NVO.
Srečanja se je udeležil tudi koordinator Sloge Marjan Huč in poudaril, da so Smernice kompromis, s
katerim smo NVO relativno zadovoljne. SLOGA si bo prizadevala, da Smernice ne bodo ostale zgolj
mrtva črka na papirju, ampak, da bodo osnova za nadaljnje oz. še boljše sodelovanje NVO in MZZ.
Foto: MZZ

Razprava o procesu post-2015 in vlogi civilne družbe
Ljubljana, 14. maj 2013 – V okviru Dni zagovorništva, ki so v
organizaciji Sloge potekali 7. in 8. maja 2013, se je odvil tudi
posvet o nastajajočem post-2015 okviru, ki je bil namenjen
pričetku razprave v Sloveniji o prihodnosti sveta, v katerem živimo.
Pomembno je, da se v razpravo o trajnostnem razvoju in odpravi
revščine vključi čim širši krog deležnikov, ki prispevajo svoje
poglede in izkušnje. Zaradi tega smo na posvet povabili tudi g.
Bena Slaya (skupina za odpravo revščine iz regionalne pisarne UNDP v Bratislavi), ga. Martino Skok
in ga. Ksenijo Škrilec (Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ)) ter g. Gašperja Ježa (Center za
mednarodno sodelovanje in razvoj).
G. Slay je na primeru držav evropske soseščine, ki ne predstavljajo najbolj revnih držav sveta,
pokazal pridobljene izkušnje in znanja, ki jih je potrebno upoštevati v novem okviru. Tako kot tudi
predstavnici MZZ, ga. Skok in ga. Škrilec, je tudi on poudaril pomen univerzalnega okvira, ki bo
naslovil globalna vprašanja, ki pa jih bo moč prilagoditi nacionalnim potrebam držav, tako razvitih
kot tudi držav v razvoju. Privatni sektor, katerega stališče nam je predstavil g. Jež, pa je v razvojno
sodelovanje sicer zelo vpleten, vendar ni in tudi ne želi biti del formalnih struktur in okvirov.
Dejstvo je, da se je razprava o post-2015 okviru šele pričela. V tem trenutku se postavlja temeljne
principe sistema. Ostaja pa še veliko neznank, ki so med drugim posledica poskusa združevanja
različnih med seboj povezanih področij, ki jih zaradi globalne narave današnjega sveta ni smiselno
obravnavati ločeno. Samo čas bo pokazal, če bo na strani različnih deležnikov dovolj interesa za
sprejetje potrebnih sprememb, ki bodo omogočile trajnost in odpravljanje neenakopravnosti. Posvet
je pokazal, da posamezniki in države prepogosto zasledujemo sebične interese, ki so pomemben
vzrok za stanje današnjega sveta. Za oblikovanje okvira, ki bo privedel do želenih sprememb, je
torej potrebno razmisliti o načinu življenja in vrednotah, ki nas pri našem delovanju usmerjajo. Prav
tako pa je potrebna vključitev čim večjega števila različnih deležnikov v razpravo, saj bomo vsi
sodelovali pri njegovem izvajanju.
Dnevi zagovorništva so vključevali tudi dve usposabljanji o zagovorništvu in kampanjah (osnovna in
višja raven), ki ju je vodil direktor Action Aid Greece g. Gerasimos Kouvaras. Na Slogini spletni strani
že lahko najdete predstavitvi s posveta in gradivo z usposabljanja.

Povabilo k sodelovanju na Festivalu fotografije in človekovih
pravic 2013
Ljubljana, 15. maj 2013 - Ekvilib Inštitut v sodelovanju s SPP Zavodom za
promocijo fotografije vabi fotografe k sodelovanju na Festivalu
fotografije in človekovih pravic 2013, ki bo potekal med 29. majem in 1.
junijem 2013, njegova častna pokroviteljica pa je varuhinja človekovih
pravic RS Vlasta Nussdorfer. Vse zainteresirane fotografe vabijo k sodelovanju na dveh fotografskih
natečajih na temo človekovih pravic, katerih zmagovalne fotografije oz. multimedije bodo
razstavljene na omenjenem festivalu. Rok za prijavo je 27. maj 2013, več informacij o natečajih,
nagradah in možnosti sodelovanja pa je dostopnih na portalu umetnosti za družbene spremembe
Globalna SOFA ali v priponkah, ki jih objavljamo na Sloginem spletnem portalu za globalno učenje.

Foto: Giulio Di Sturco (zmagovalec preteklega natečaja Globalni svet: skozi objektiv človekovih
pravic)

Novosti v knjižnici Hiša svetov
Ljubljana, 9. maj 2013 - Društvo Humanitas vabi v prostore knjižnice Hiša svetov, kjer že
diši po naslednjih novih knjigah:
-The transition companion: making your community more resilient in uncertain times /
Rob Hopkins. Transition Books, 2011.
-The land grabbers: the new fight over who owns the earth / Fred Pearce. Beacon Press, 2012.
-The unfinished global revolution: the limits of nations and the pursuit of a new politics / Mark
Malloch-Brown. Allen Lane, 2011.
Specializirana knjižnica Hiša svetov je prostor za globalno učenje, ki je našla svoj prostor v
posebnem kotičku knjižnice Otona Župančiča (v pritličju, levo od glavnega vhoda).

»Evropa za Afriko, Afrika za svet«
Ljubljana, 8. maj 2013 – 7. in 8. maja 2013 so, pod
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, GoForeSight
Institute & CeGD, Klub nekdanjih veleposlanikov RS, ICPE,
Mednarodni Afriški Forum, MZZ in Gospodarska zbornica
Slovenije organizirali konferenco z naslovom »Evropa za Afriko,
Afrika za svet«. Poglavitni cilj dvodnevnega druženja je bila
razprava o globalnih izzivih, pa tudi o številnih možnostih
razvoja v smeri pravičnega sveta, in sicer s poudarkom na novi dimenziji sodelovanja med Afriko in
EU. Program je vključeval več panelnih razprav (50 let afriške integracije in odnosi med EU in Afriko,
Afriški doprinos svetu, pravičen svet in blaginja za Afriko, Investicijske priložnosti v Afriki ter
Slovenske izkušnje v Afriki), dve razstavi o Afriki idr. Več informacij o konferenci najdete na spletnih
straneh ICPE in MZZ. Foto: ICPE

Ključne usmeritve slovenske zunanje politike
Ljubljana, 8. maj 2013 - Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je
na predvečer Dneva Evrope v okviru dogodka Slovenskega društva za
mednarodne odnose spregovoril o slovenski zunanji politiki in
poudaril, da med osnovne prioritete slovenske zunanje politike še
vedno spadajo zagotavljanje suverenosti, ozemeljske integritete,
varnosti in trajnostnega razvoja, skrb za slovensko manjšino v
sosednjih državah, krepitev vloge Slovenije v mednarodnem okolju in njenega položaja v regiji,
promocija miru in varnosti, boj proti vsem oblikam mednarodnega terorizma, preprečevanje
genocida, sodelovanje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih akcijah, krepitev demokratičnih
načel in vladavine prava ter skrb za varstvo človekovih pravic. Geografsko gledano pa med
prednostnimi nalogami slovenske zunanje politike ostajata sodelovanje z državami Srednje Evrope in
nadaljevanje aktivnosti v regiji Zahodnega Balkana. Več o tem si lahko preberete na spletni strani
MZZ. Foto: STA

Pričetek Pobude EU – Otroci miru
Bruselj, 13. maj 2013 – Na podlagi denarnega dela Nobelove nagrade, ki jo je EU
prejela decembra lani, sta organizacija UNICEF in EU 13. maja 2013 podpisali
sporazum o podpori izobraževanja 3.000 otrok, žrtev konfliktov na severozahodnem

delu Pakistana. Dejavnost je del Pobude EU – Otroci miru, pri kateri poleg UNICEF-a sodelujejo še
trije partnerji. Več o tem si lahko preberete na spletni strani ECHO.

»Putting People and Planet First - Business as Usual is Not an Option«
Bruselj, 8. maj 2013 - Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj –
CONCORD in njena delovna skupina Beyond2015 sta 2. maja 2013 evropskemu
komisarju za razvoj Andrisu Piebalgsu in evropskemu komisarju za okolje
Janezu Potočniku predstavili poročilo o okviru post-2015 z naslovom »Putting
People and Planet First - Business as Usual is Not an Option«. Poročilo
poudarja, da bi morala biti nova agenda, ki bo nadomestila Razvojne cilje
tisočletja (MDGs) osredotočena predvsem na človekove pravice in
multidimenzionalna narava revščine. Slednja vključuje tako pomanjkanje
sposobnosti, izbir, varnosti in moči kot tudi pomanjkanje dohodka. Hkrati pa zaradi narave in obsega
aktualnih globalnih izzivov ni več mogoče, da bi bil novi okvir namenjen zgolj državam v razvoju,
ampak mora biti univerzalen, k uresničitvi njegovih ciljev pa naj prispevajo vse države. Več o tem si
lahko preberete na spletni strani CONCORD.

Koristni viri
»Learning from the past - directions for the future. UNDP Global Thematic Programme on AntiCorruption for Development Effectiveness (PACDE)«; 2013. UNDP.
»Green Jobs for Women and Youth: What Can Local Governments Do?«; 2013. UNDP.
»The future of EU aid in middle-income countries: the case of South Africa«; 2013. Herbert, Siân.
Overseas development Institute.

Sestanek Slogine delovne skupine za globalno učenje
Kdaj? V sredo, 5. junija 2013, ob 14. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Slogina delovna skupina za globalno učenje se bo ponovno sestala v začetku junija, ena izmed
glavnih tem naslednjega sestanka pa bodo dolgoročne prioritete delovne skupine na področju
globalnega učenja. Za več informacij se obrnite na Aleša Rovšnika (ales.rovsnik@sloga-platform.org).

Mednarodna konferenca MIX@GES
Kdaj? V četrtek, 16. maja 2013, med 10. in 17. uro.
Kje? Ljubljana.
Opis: ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije vabi na mednarodno
srečanje z generacijami, umetnostjo in mediji. Program konference bo vključeval tudi predstavitev
priročnika za medgeneracijsko sodelovanje in razpravo o tem, odprti forum o metodah dela pri
medgeneracijskem učenju in kreativnem delu idr. Več informacij o konferenci in osnutek programa si
lahko preberete v priponki.

Okrogla miza »Konflikt v Maliju«
Kdaj? V četrtek, 16. maja 2013, ob 16. uri.
Kje? Fakulteta za družbene vede (predavalnica 21).
Opis: Društvo za Združene narode za Slovenijo vabi na okroglo mizo o
konfliktu v Maliju, namenjeno razpravi o poteku samega konflikta, pregledu
normativnega okvira in odziva mednarodne skupnosti na konflikt ter
razmisleku o ogroženosti bogate naravne in kulturne dediščine v Maliju. Na okrogli mizi bodo
spregovorili dr. Bojko Bučar (dekan Fakultete za družbene vede in predsednik Društva za Združene
narode za Slovenijo), g. Ibrahim Nouhoum (direktor Afriškega foruma) in ga. Špela Spanžel (v. d.
direktorice Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo in članica Slovenske
nacionalne komisije za UNESCO). Vabilo si lahko preberete v priponki.

Okrogla miza o človekovih pravicah in ukrepih proti nasilju
nad ženskami in deklicami
Kdaj? V ponedeljek, 20. maja 2013, med 10. in 13. uro.
Kje? Mednarodni center za promocijo podjetništva (Dunajska cesta
104, Ljubljana).
Opis: MZZ vabi na okroglo mizo o človekovih pravicah in ukrepih proti nasilju nad ženskami in
deklicami, ki jo organizira skupaj z Veleposlaništvom Republike Čile in v sodelovanju z Mednarodnim
centrom za promocijo podjetništva. Namen okrogle mize je pregledati razvoj dogodkov in izzivov na
globalni ravni kot tudi predstaviti aktivnosti držav pri odpravi nasilja nad ženskami in deklicami.
Dogodek bo ponudil priložnost za izmenjavo izkušenj pri odpravi in preprečevanju nasilja nad
ženskami in deklicami iz dveh različni delov sveta. Več informacij o dogodku najdete v priponki.

Video konferenca »Slovenija in Združene države Amerike: pristopi k
uspešni integraciji manjšin«
Kdaj? V četrtek, 23. maja 2013, med 18. in 19.30 uro.
Kje? V prostorih ameriškega veleposlaništva v Ljubljani – Cankarjeva 1, 7. nadstropje
(dogodek bo predvajan tudi preko interneta).
Opis: Ameriško veleposlaništvo vabi k aktivni udeležbi na konferenci, v okviru katere bosta bivši
pravosodni minister Aleš Zalar in sodnica ameriškega zveznega sodišča Susan Ritchie Bolton skupaj z
udeleženci razpravljala o strategijah in pristopih k uspešni integraciji manjšin in dostopu do sodnega
varstva. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Vabilo s programom si lahko preberete v priponki.

Nadaljevanje serije razprav »Kriza rasti«
Kdaj? V četrtek, 23. maja 2013, ob 19. uri.
Kje? Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana).
Opis: V organizaciji društev Focus in Humanitas se bo odvil še drugi
dogodek v seriji razprav »Kriza rasti«. Tokrat za vas pripravljajo

projekcijo filma Ekonomija sreče (ang. The Economics of Happines, 2011), v katerem je lokalna
ekonomija predstavljena kot alternativa današnjemu globaliziranemu gospodarstvu, ki med drugim
vodi v razslojevanje, okoljski kaos in brezsmiselne vojne. Po ogledu bo sledila razprava z Marjano
Kos, ekonomistko, ki se ukvarja z raziskovanjem in širjenjem znanja o denarnem sistemu,
komplementarnih valutah in trajnostni ekonomiji, ter Zoranom Jurijem Tomsitsem, predstavnikom
Eko kroga in predsednikom Društva Tranzicijsko mesto Trbovlje. Več informacij o dogodku najdete v
priponki.

Šola pod soncem
Kdaj? V petek, 24. maja 2013, med 15. in 19. uro.
Kje? Kongresni trg, Ljubljana.
Opis: Društvi Humanitas in Focus vabita na vsakoletno poulično akcijo Šola
pod soncem, kjer boste lahko sporočili, da vam je DOVOLJ brezglavega
nakupovanja in kopičenja nepotrebnih oblačil. Na dogodku boste prek
interaktivne razstave spoznali proizvodnjo bombaža ter njene posledice na
družbo in okolje, na ustvarjalnih delavnicah boste lahko stara oblačila
predelali v nakit in torbice, najmlajši pa bodo lahko prisluhnili pravljicam na
temo bombaža in oblačil. Več informacij o dogodku najdete v priponki.

Festival fotografije in človekovih pravic
Kdaj? 29. maj – 1. junij 2013.
Kje? Kud France Prešeren, ZRC Sazu, LP Bar, Slovenski etnografski muzej.
Opis: Ekvilib Inštitut, v sodelovanju s SPP Zavodom za promocijo fotografije in KUD-om France
Prešeren, najavlja prvi Festival fotografije in človekovih pravic, ki se osredotoča na fotografijo kot
orodje za zaščito in promocijo človekovih pravic ter na izražanje kritičnega pogleda in spodbujanje
razprave o aktualnih, globalno-lokalnih družbenih vprašanjih. S festivalom želijo prispevati h
grajenju kulture človekovih pravic, ki priznava dostojanstvo ter enakovrednost vseh posameznikov
globalne družbe. Pridružite se jim na delavnicah, razstavah, predavanjih in razpravah na različne
teme vizualnega prikazovanja človekovih pravic. Častna pokroviteljica festivala je varuhinja
človekovih pravic RS Vlasta Nussdorfer. Več informacij o festivalu najdete na portalu umetnosti za
družbene spremembe Globalna SOFA oz. v priponki.

»Omejitve institucionalne reforme na področju razvoja«
Kdaj? 21. maj 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos).
Opis: Overseas Development Institute (ODI) organizira dogodek, v okviru
katerega bo Matt Andrew predstavil svojo novo knjigo z naslovom The limits of
institutional reforms in development, v kateri pojasnjuje, zakaj so rezultati
reform navadno omejeni, in predlaga načine za premagovanje tovrstnih
omejitev. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI.

Poor numbers: how we are misled by
development statistics and what to do about it

African

Kdaj? 23. maj 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video
prenos).
Opis: Na dogodku v organizaciji ODI bo Morten Jerven predstavil
svojo knjigo z naslovom Poor Numbers: How We Are Misled by
African Development Statistics and What to Do about It. V knjigi predstavlja svoje ugotovitve glede
podsaharske Afrike, ki so izjemnega pomena za razvojno pomoč in razvojno politiko. Več informacij o
dogodku najdete na spletni strani ODI.

»European Citizens Summit« - povabilo k prijavi udeležbe
Kdaj? 24. in 25. junij 2013.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: CONCORD in European Civil Society Contact Group, ki združuje osem vsebinskih konfederacij
(okolje, zdravje, izobraževanje, kultura, socialne zadeve, človekove pravice, pravice žensk in razvoj)
organizirata prvi t. i. Vrh evropskih državljanov, ki bo združil 400 državljanov in bo osredotočen na
prihodnost Evrope in njeno vlogo v svetu. Rok za prijavo je 24. maj 2013, več informacij o dogodku
pa najdete v priponki.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 8. in 15. majem 2013)
ZELENORTSKI OTOKI (spodbujanje kulture)
Rok za prijavo: 13. avgust 2013.
Več informacij
MAKEDONIJA (učinkovito preprečevanje in boj proti korupciji)
Več informacij
AFGANISTAN (socialna zaščita za ženske)
Rok za prijavo: 27. junij 2013.
Več informacij
HRVAŠKA (podpora NVO pri povečevanju transparentnosti in dobrega vladanja v javni upravi)
Rok za prijavo: 28. junij 2013.
Več informacij

HRVAŠKA (podpora NVO pri zagovorništvu na področju socialno izključenih skupin)
Rok za prijavo: 28. junij 2013.
Več informacij
MAVRETANIJA (nedržavni akterji)
Rok za prijavo: 27. junij 2013.
Več informacij
MAVRETANIJA (lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 27. junij 2013.
Več informacij
EGIPT (krepitev zmogljivosti in kulturnega sodelovanja)
Rok za prijavo: 30. junij 2013.
Več informacij
MAROKO (EIDHR)
Rok za prijavo: 24. junij 2013.
Več informacij
KOLUMBIJA (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov
nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2013
Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil Javni razpis za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2013.
Predmet razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov
nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednji vsebinski področji:
Evropsko leto državljanov in boj proti trgovini z ljudmi. Rok za prijavo je 20. maj 2013, razpisna
dokumentacija pa je objavljena na naslednji povezavi.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. maju 2013)
Čad
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi, na
Slogini spletni strani pa objavljamo tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih.

Usposabljanja in delovne priložnosti
Medijsko usposabljanje »Radio – orodje socialnega razvoja«
Avstrijska NVO Solidarity among Women vabi k prijavi na brezplačno mednarodno
medijsko usposabljanje, ki bo med 22. in 26. junijem 2013 potekalo na Dunaju.
Usposabljanje je namenjeno aktivistom za pravice žensk, medijskim aktivistom in
študentom mednarodnih odnosov. Rok za prijavo je 19. maj 2013, več informacij o usposabljanju
pa najdete na naslednji povezavi.

Magistrski študij: Načrtovanje in vodenje evropskih projektov
Pixel vabi k vpisu v magistrski študijski program s področja načrtovanja in vodenja
evropskih projektov. Študijski program bo potekal med 14. oktobrom 2013 in 14.
marcem 2014, in sicer prva dva meseca v Firencah (Italija), preostali trije meseci pa
bodo namenjeni mednarodnemu pripravništvu. Rok za prijavo je 21. junij 2013, več informacij o
programu pa najdete na naslednji povezavi.

Izobraževanje za pridobitev Certifikata Ekspert ISO 2600
Ekvilib Inštitut med 22. in 24. majem 2013 v Ljubljani organizira
tridnevno usposabljanje za pridobitev kompetenc na področju
družbene odgovornosti ISO 26000, s pomočjo katerih boste lahko strateško načrtovali družbeno
odgovorno delovanje podjetja oziroma organizacije. Prijave sprejemajo do vključno 20. maja
2013 na irena.rode@ekvilib.org ali na 01 430 37 51. Vabilo na usposabljanje si lahko preberete na
spletni strani Ekvilib Inštituta.

Prostovoljci Združenih narodov – enoletni program na
Zelenortskih otokih
Republika Slovenija si skladno z »Resolucijo Republike Slovenije o
mednarodnem razvojnem sodelovanju do 2015« prizadeva za
krepitev prisotnosti v Afriki, ki je opredeljena kot tretje geografsko prednostno območje slovenskega
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Septembra 2010 je MZZ sklenilo sporazum s Prostovoljci
Združenih narodov (United Nations Volunteers - UNV), ki omogoča napotitev prostovoljcev na
predstavništva Združenih narodov in drugih organizacij v državah v razvoju.
Prva slovenska prostovoljka v okviru tega programa je na Zelenortskih otokih eno leto delala v skupni
pisarni organizacij UNDP – United Nations Development Programme, UNFPA – United Nation
Population Fund in UNICEF – United Nations Children's Fund (okoljska enota).

V skladu z dogovorom med Slovenijo in UNV bo drugi enoletni program z nazivom Population and
Development Specialist - Strengthening capacities for Population and Development interventions
(Result 7: Youth, women and marginalized groups' voluntary participation in recovery and
development decision-making is enhanced) ponovno potekal na Zelenortskih otokih.
Program UNV s prostovoljstvom prispeva k miru in razvoju po vsem svetu. Prostovoljstvo je močna
motivacija za dejavno vključevanje posameznikov v spopadanje z izzivi razvoja in lahko spremeni
njegov potek in naravo. UNV se skupaj s partnerji zavzema za priznanje prostovoljcem, jih vključuje
v razvojno načrtovanje in poskuša mobilizirati čim več prostovoljcev po celem svetu. Prostovoljstvo
sprejema kot univerzalno in vseobsežno in ga priznava v njegovi različnosti ter priznava tudi
vrednote, na katerih temelji: svobodna volja, predanost, aktivno sodelovanje in solidarnost.
Izbirni postopek vodi UNV, ki bo kandidate o nadaljnjih korakih postopka obvestil po e-pošti. Rok za
prijavo je 26. maj 2013, več informacij in podroben opis projekta pa lahko najdete na spletni strani
MZZ.

Socialni delavec za delo z migranti
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, objavlja prosto
delovno mesto - Socialni delavec za delo z migranti (m/ž). Dela in naloge bodo
obsegale informiranje, svetovanje, zagovorništvo, psihosocialno pomoč in pomoč
pri integraciji migrantov. Rok za prijavo je 12 dni od pričetka objave (6. maj
2013). Več informacij najdete na spletni strani Slovenske filantropije.

Prosto delovno mesto na Habitat for Humanity
Nevladna organizacija Habitat for Humanity je objavila razpis za naslednje prosto delovno
mesto: »Director, Fundraising (Europe, Middle East & Africa)«. Lokacija dela: Bratislava.
Podrobnejše informacije o razpisanem delovnem mestu najdete tukaj.

Prosta delovna mesta na Overseas Development Institute
ODI na svoji spletni strani razpisuje naslednji dve prosti delovni mesti:
- za raziskovalnega sodelavca na področju spola in podnebnih sprememb (rok za prijavo: 17. maj
2013);
- za raziskovalca na področju podnebnega financiranja (rok za prijavo: 10. junij 2013).

