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Povabilo k posredovanju komentarjev na osnutek Smernic o
sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve RS in nevladnih
organizacij
na
področju
mednarodnega
razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči
Ljubljana, 15. januar 2013 - Vljudno vabljeni, da prek orodja eparticipacije, ki ga omogoča Zavod Inštitut za elektronsko participacijo
– InePA, oddate svoje komentarje na osnutek Smernic o sodelovanju
Ministrstva za zunanje zadeve RS in nevladnih organizacij na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Svoje komentarje lahko oddate na
naslednji povezavi, kjer boste poleg osnutka Smernic našli tudi prvo verzijo predloga NVO, ki je bila
oblikovana na podlagi usklajevalnega sestanka z dne 08.01.2013.

Komentarje lahko posredujete do ponedeljka, 21. januarja 2013, objavili pa bomo tudi
komentarje, ki nam jih boste posredovali po e-pošti. SLOGA bo nato vse zbrane in usklajene
komentarje predala MZZ-ju. Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Srečanje Slogine delovne skupine za globalno
prostovoljstvo s predstavniki Ministrstva za zunanje
zadeve
Ljubljana, 15. januar 2013 - Člani Slogine delovne skupine za
globalno prostovoljstvo so se 15. januarja 2013 sestali s predstavniki MZZ, in sicer z namenom
predstavitve izkušenj in stališč NVO glede EU Aid Volunteers. Evropski parlament in Evropski svet
namreč pripravljata uredbo na tem področju, v ta namen pa v okviru ECHO že poteka pet pilotnih
projektov. Pri enem od teh projektov kot partnerja sodelujeta tudi SLOGA in Zavod Voluntariat, ki
sta prispevala konkretne izkušnje prostovoljcev in pošiljajočih NVO. V okviru omenjene delovne
skupine je bil s pomočjo dveh prostovoljk projekta pripravljen dokument, ki je relevanten za
oblikovanje zakonodaje na tem področju, preberete pa si ga lahko na spletni strani HOC.

NAJ knjiga meseca januarja v knjižnici Hiša svetov
Ljubljana, 15. januar 2013 - Društvo Humanitas obvešča, da so tokrat v knjižnici
Hiša svetov izbrali NAJ knjigo meseca januarja – »China in Africa«. Knjiga je delo
Chrisa Aldena, izdana pa je bila leta 2007 v seriji African Arguments. Vsebina knjige
se osredotoča na odnose med Kitajsko in Afriko oz. raziskuje kitajsko politiko ter
njene interese za vlaganje v Afriko, odziv afriških gospodarskih in političnih elit,
predstavlja pa tudi pogled zahodnih držav na novo tekmico. Več o tem si lahko
preberete na spletni strani društva Humanitas.

Vlada Republike Slovenije priznala Nacionalno koalicijo
sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil
Ljubljana, 3. januar 2013 – Vlada RS je na podlagi informacije MZZ
o odnosu RS do Nacionalne koalicije sirskih revolucionarnih in
opozicijskih sil le-to priznala kot legitimnega predstavnika sirskega
ljudstva, stališča Slovenije do krize v Siriji pa ostajajo načelna in
nespremenjena (takojšnja prekinitev nasilja in grobih kršitev
človekovih pravic ter preiskava zločinov proti človečnosti,
kaznovanje storilcev teh zločinov in potreba po koordiniranem pristopu k reševanju humanitarne
krize). Toda RS sedaj od Nacionalne koalicije sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil pričakuje, da
si bo še naprej aktivno prizadevala za oblikovanje široke ter inkluzivne opozicijske platforme,
politično rešitev sirske krize ter za univerzalna načela demokratičnega vladanja in spoštovanja
človekovih pravic. Več o tem si lahko preberete na spletni strani MZZ.

Tretja obletnica katastrofalnega potresa na Haitiju
Bruselj, 12. januar 2013 – Minila so tri leta, odkar je Haiti
prizadel katastrofalen potres (12. januar 2010), ki velja za eno
izmed najhujših naravnih nesreč v polpretekli zgodovini. Visoka
predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ter
podpredsednica Evropske komisije (EK) Catherine Ashton,
evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno
pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva ter evropski

komisar za razvoj Andris Piebalgs so ob tej priložnosti v skupni izjavi ponovno potrdili svojo
dolgoročno zavezanost prebivalcem Haitija ter poudarili, da njihovo okrevanje in trajnostni razvoj še
naprej ostajata med prednostnimi nalogami EU. Že takoj po potresu se je EU nemudoma odzvala na
ogromne potrebe, rešila mnogo življenj in zagotovila nastanitev več kot 500.000 (od skupno 1,5
milijona) ljudem, ki so v potresu izgubili svoj dom. EU je podprla tudi zdravljenje kolere in
preprečevanje širjenja epidemij, posebna pozornost pa je bila namenjena še zmanjšanju tveganja
nesreč in krepitvi odpornosti haitijskega prebivalstva. Od humanitarne pomoči EU je imelo koristi pet
milijonov ljudi. Sta pa okrevanje Haitija med drugim otežila tropska nevihta Isaac in hurikan Sandy
ter poudarila nujnost povečanja odpornosti lokalnega prebivalstva na naravne nesreče. Več o tem si
lahko preberete na spletnih straneh EUROPA in ECHO. Foto: RYOT

Humanitarna pomoč Evropske unije v
letu 2013
Bruselj, 10. januar 2013 – EK je 10.
januarja 2013 sprejela načrt za usmeritev
več kot 661 milijonov evrov za
humanitarno pomoč v letu 2013. Omenjeni
načrt predstavlja finančno osnovo letošnje
operativne strategije EK za humanitarno
pomoč, EK pa bo s temi sredstvi financirala
humanitarne intervencije, ki jih bo v skoraj
80 državah ali regijah vodilo več kot 200
partnerskih organizacij. V skladu z
rezultati polobljene ocene potreb najbolj
ranljivega prebivalstva na svetu bo pet
največjih humanitarnih operacij izvedenih
v zahodnoafriški regiji Sahel, in sicer v Maliju (82 milijonov evrov), Sudanu in Južnem Sudanu (80
milijonov evrov), Demokratični republiki Kongo (54 milijonov evrov), Pakistanu (42 milijonov evrov)
ter v Somaliji (40 milijonov evrov). Vsa navedena območja se namreč soočajo z obsežnimi in
dolgotrajnimi krizami, ki so posledica sporov in/ali pomanjkanja hrane. Geografsko gledano bo
največji delež pomoči (52 odstotkov) prejela podsaharska Afrika. Tako kot v preteklih letih bo tudi
letos del sredstev namenjen t. i. pozabljenim krizam (Alžirija, Bangladeš, Centralna afriška
republika, Kolumbija, Indija, Mjanmar, Pakistan, Šri Lanka in Jemen). Več o tem si lahko preberete
na spletni strani ECHO. Foto: ECHO

Koristni viri
»Commission Staff Working Document on Development Education and Awareness Raising (DEAR)
in Europe«; European Commission.
»Ending poverty in our generation. Save the Children’s vision for a post-2015 framework«; Save
the Children.
»Why numbers matter - challenging the "bottom billion"«; Olivier Consolo, CONCORD.
»Focusing on what matters in Aid-for-Trade« (ODI Briefing Paper Issue 79, January 2013);
Basnett, Yurendra in Jakob Engel, Overseas Development Institute.

Sestanek Slogine delovne skupine za globalno učenje
Kdaj? V torek, 22. januarja 2013, ob 10. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Vljudno vabljeni na prvi letošnji sestanek Slogine delovne skupine za globalno učenje, ki bo
imel naslednji dnevni red:
- pregled lanskega delovnega načrta;
- oblikovanje novega delovnega načrta za leto 2013;
- razno.
Naprošamo vas za potrditev udeležbe na dunja.segrt@sloga-platform.org.

Sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru
Kdaj? 19. februar 2013, ob 13. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Vljudno vabljeni na prvi letošnji sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru
(peacebuilding). Okvirni dnevni red sestanka je sledeč:
- načrtovane aktivnosti za delovno skupino v okviru projekta MPJU;
- delo z zakonskimi podlagami za pošiljanje NVO na konfliktna področja;
- spremembe zakonodaje o napotitvi oseb na mirovne misije;
- načrtovanje aktivnosti za leto 2013.
Naprošamo vas za potrditev udeležbe na ales.rovsnik@sloga-platform.org.

Po-novoletno
Slovenije

srečanje

Amnesty

International

Kdaj? 17. januar 2013, ob 19. uri.
Kje? Restavracija Eksperiment (Slovenska cesta 10, Ljubljana).
Opis: Amnesty International Slovenije vas vabi na po-novoletno srečanje. Zaradi lažje organizacije
vljudno prosijo, da svojo udeležbo potrdite Tadeji Knuplež na e-naslov amnesty@amnesty.si.

POTA 2013
Kdaj? 27. januar 2013.
Kje? Mladinsko informacijski center – MIC (Ul. Janeza Pavla II. 13,
Ljubljana).
Opis: MIC vabi vse, ki si želite izvedeti več o programu mednarodnega
prostovoljstva POTA, da se udeležite informativnega srečanja na temo
programa POTA, ki poteka skorajda celo leto - od priprave, preko izvedbe v raznih državah (v Afriki,
Južni Ameriki, Aziji idr.) do evalvacijske faze.

»Restoring human security to conflict affected
and fragile states: Rethinking what works«
Kdaj? 24. januar 2013.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: Inštitut za razvojne študije (Institute of Development Studies - IDS) organizira panelno razpravo
na visoki ravni, ki bo združila politične odločevalce, praktike in akademike, med katerimi bodo tudi
predstavniki institucij EU in civilne družbe. Razpravljali bodo o tem, kaj bo nadomestilo Razvojne
cilje tisočletja (MDGs) ter kako najboljše pomagati tistim t. i. šibkim državam, ki so v največjem
zaostanku pri doseganju MDGs. Več o tem si lahko preberete na spletni strani IDS.

Civilno-vojaška koordinacija v humanitarnih akcijah
Kdaj? 30. januar 2013.
Kje? London, Velika Britanija (in tudi video prenos preko interneta).
Opis: Dogodek je namenjen predstavitvi 56. številke revije
Humanitarian Exchange, ki je vsebinsko osredotočena na civilnovojaško koordinacijo v humanitarnih akcijah. Več informacij najdete na spletni strani ODI. Foto:
OCHA

Trialog-ov Sejem sodelovanja 2013 – povabilo k prijavi
Kdaj? 13. – 15. marec 2013.
Kje? Dunaj, Avstrija.
Opis: Trialog vabi na 4. Sejem sodelovanja (Partnership Fair), ki bo letos osredotočen na globalno
učenje in ozaveščanje. Organizatorji pričakujejo približno 100 udeležencev, med katerimi bodo tako
ključni akterji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja (donatorji, predstavniki EK,
nevladne organizacije) kot tudi predstavniki sindikatov, akademske sfere, političnih fundacij in
lokalnih oblasti. Rok za prijavo je 31. januar 2013, več informacij in prijavni obrazec pa najdete v
priponkah na Slogini spletni strani.

Vabilo na EuroMUN 2013
Kdaj? 1. – 5. maj 2013.
Kje? Maastricht, Nizozemska.
Opis: V začetku maja bo potekala že šesta evropska simulacija delovanja Združenih narodov
(EuroMUN). Gre za eno največjih tovrstnih simulacij v Evropi, katere se vsako leto udeleži več kot
500 udeležencev iz več kot 40 različnih držav in približno 100 univerz. Rok za prijavo je 30. marec
2013, več informacij pa najdete na uradni spletni strani konference.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 10. in 16. januarjem 2013)
EL SALVADOR (podpora na področju zaposlovanja)
Rok za prijavo: 20. februar 2013.
Več informacij

GANA (nedržavni akterji)
Rok za prijavo: 28. marec 2013.
Več informacij

GANA (EIDHR)
Več informacij

GANA (lokalne oblasti v razvoju)
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v
okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi
2007-2013
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) je 11. januarja 2013 na svoji spletni strani
objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru
instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov slovenskih NVO, izbranih v okviru naslednjih
instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti:
 DCI - Non State Actors and Local Authorities;
 DCI - Food Security;
 DCI - Investing in People;
 DCI - Environment and Sustainable Management of Natural Resources;
 DCI - Asylum and Migration;
 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR);
 European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI);
 Instrument for pre-accession assistance (IPA);
 Instrument for humanitarian aid (HAI).

Skupna višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti slovenskih NVO, izvedenih v letu 2012, v okviru
izbranih instrumentov, znaša do 90.000,00 EUR (sredstva se dodelijo za povrnitev stroškov za izvedbo
projektov, izbranih v okviru izbranih instrumentov, ki so nastali in katerih plačilo je bilo izvedeno v
letu 2012).
Rok za oddajo vlog je 1. februar 2013, celoten razpis pa si lahko preberete na spletni strani MZZ.
SLOGA vam lahko na podlagi vaših konkretnih vprašanj pomaga pri pripravi vloge. Na nas se lahko
obrnete osebno (ura po dogovoru), prek elektronske pošte (mojca.krisper@sloga-platform.org) ali
telefona (01/434 44 02 ali 040/204 464; od pon-pet med 10. in 12. uro). Vljudno vas prosimo, da
nam vaše želje glede svetovanja in terminov sporočite na omenjeni elektronski naslov ali telefonski
številki.

Razpis za NVO Veleposlaništva ZDA
Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je objavilo nov razpis za NVO, v okviru katerega bodo posebno
pozornost pritegnili predvsem projekti, ki podpirajo raziskave, razprave in spodbujajo sodelovanje
med ZDA in Slovenijo, vključno s: spodbujanjem podjetništva in gospodarskega razvoja,
vključenostjo mladih v civilno družbo, spodbujanjem čezmejnega razvoja, spodbujanjem integracije
držav v jugovzhodni Evropi v evroatlantske institucije, spodbujanjem civilne vključenosti in socialne
odgovornosti, naslavljanjem mednarodno-varnostnih vprašanj, naslavljanjem protiterorističnega
delovanja, spodbujanjem okoljskih in/ali zelenih aktivnosti, obnovljive energije in nove tehnologije,
naslavljanjem ženske problematike, spodbujanjem odgovornih in neodvisnih medijev, spodbujanjem
med-etničnega dialoga in naslavljanja manjšinskih vprašanj.
Rok za prijavo je 1. marec 2013. Več informacij o razpisu najdete na naslednji povezavi.

Povpraševanje o prijavi na razpis Skrbniškega sklada ZN za podporo ukrepom za
preprečevanje nasilja nad ženskami
Zavod Liminal naproša vse, ki se načrtujete prijaviti na razpis Skrbniškega sklada ZN za podporo
ukrepom za preprečevanje nasilja nad ženskami (UN Trust Fund to End Violence against Women) z
rokom prijave 21. januar 2013, da jim to čim prej sporočite na e-naslov
renata.sribar@guest.arnes.si. Več informacij o razpisu najdete v priponki.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. januarju 2013)
Svet
Evropske prostovoljne enote za humanitarno pomoč
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.

Usposabljanja in delovne priložnosti
Delavnica »Kako analizirati javne politike na področju
(ne)enakosti in kako na tej osnovi vplivati na njih«
Mirovni inštitut 24. januarja 2013 organizira delavnico z naslovom »Kako analizirati javne politike
na področju (ne)enakosti in kako na tej osnovi vplivati na njih«. Cilj delavnice je udeležence/-ke
usposobiti za prepoznavanje osnovnih problemov in dilem na področju (ne)enakosti, jih vpeljati v
analizo politik po metodi »reprezentacije problemov« ter jim približati strategije za ukrepanje v
boju za enakost na področju različnih javnih politik, vključno s področjem kompleksnih
(intersekcijskih) neenakosti. Delavnico bosta vodili izr. prof. dr. Vlasta Jalušič in dr. Majda Hrženjak.
Rok za prijavo je 18. januar 2013 (na e-naslov info@mirovni-institut.si ali na tel. št. 01 234 77
20). Več informacij o delavnici najdete na spletni strani Mirovnega inštituta.

Usposabljanja za mentorje in organizatorje prostovoljnega
dela
Slovenska filantropija vabi članice Slovenske mreže prostovoljskih
organizacij na katero izmed usposabljanj za mentorje in organizatorje prostovoljnega dela. V letu
2013 so vam na voljo naslednji termini in lokacije: 29. januar (Ljubljana), 5. marec (Ljubljana) in
16. april (Maribor). Rok za prijavo je 14 dni pred izbranim terminom usposabljanja, več informacij
in prijavnico pa najdete v priponkah na Slogini spletni strani.

Gledališka
dežele«

delavnica

»Premiki

v

obljubljene

KUD Ponor v okviru projekta Motions to promised
lands/Premiki v obljubljene dežele vabi na gledališko delavnico »Premiki v obljubljene dežele«, ki
bo potekala 19. in 20. januarja 2013 med 14. in 19. uro v Ljubljani (dvorana Vitkar, Parmova 25).
Mentorica Ana Rokvić Pinterič bo dvodnevno delavnico vodila po metodi gledališča zatiranih.
Delavnica je namenjena ženskam z neposredno ali posredno izkušnjo migracije, odprta pa bo tudi za
druge udeleženke. V okviru delavnice bo ob sodelovanju udeleženk nastajal tudi krajši umetniški
izdelek (video, gledališka intervencija v prostor ipd.) Cilj delavnice je spoznati in slišati neposredne
izkušnje in zgodbe migrantk, obenem pa jim omogočiti drugačen pogled na svoje doživete zgodbe in
vpogled v zgodbe drugih žensk s podobno izkušnjo. Za prijavo se obrnite na Kristino Rozman (na
bitnamuun@gmail.com, 070 200 181). Več informacij najdete v priponki.

Usposabljanje za novinarje »Economic and
Political Reporting from Southeast Europe«
Thomson Reuters Foundation in Robert Bosch Stiftung
tudi v letu 2013 organizirata program usposabljanja
za novinarje z naslovom »Economic and Political Reporting from Southeast Europe«. Program
vključuje dve desetdnevni usposabljanji, in sicer v Londonu (15. - 26. april 2013) ter Berlinu (16. –
27. september 2013), pa tudi obisk Bruslja in Frankfurta, kjer se bodo udeleženci programa srečali s
političnimi odločevalci in novinarji, ki pokrivajo področje evropskih finančnih in političnih zadev.
Rok za prijavo je 10. februar 2013, več informacij pa najdete na naslednji povezavi.

CONCORD išče vodjo zagovorništva
Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj - CONCORD,
katere članica je tudi SLOGA, je objavila razpis za delovno
mesto vodje zagovorništva (ang. Head of Policy). Izbrani kandidat (m/ž), ki bo zaposlen 80%, bo na
sekretariatu CONCORD-a v Bruslju vodil oddelek za politike.
Rok za prijavo je 20. januar 2013, celoten razpis pa si lahko preberete na spletni strani CONCORDa.

Razpis za zbiranje predlogov za pripravo temeljne študije
Agencija France Expertise International je objavila razpis za zbiranje
predlogov za pripravo študije z naslovom »Mediji, opolnomočenje
državljanov in demokratično vladanje v Demokratični republiki Kongo«.
Rok za prijavo je 21. januar 2013, več informacij o tem pa najdete na naslednji povezavi.

