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Vabljeni na Dneve zagovorništva 2013
SLOGA vabi na Dneve zagovorništva 2013, ki bodo potekali 7. in 8. maja
2013 v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Dnevi zagovorništva bodo
letošnji osrednji dogodek izdradnje kapacitet slovenskih NVO na področju
zagovorništva v mednarodnem razvojnem sodelovanju in sorodnih področjih.
Program bo vključeval dve usposabljanji, ki ju bo vodil Gerasimos Kouvaras,
direktor Action Aid Greece:
 Usposabljanje Zagovorništvo in kampanje - osnovna raven (7. maj, 9.00 - 17.00);
 Usposabljanje Zagovorništvo in kampanje - višja raven (8. maj, 11.00 - 17.00);
in pa:
 Zagovorniški zajtrk - razpravo z Martino Skok in Ksenijo Škrilec (Ministrstvo za zunanje
zadeve), Gašperjem Ježem (Center za mednarodno sodelovanje in razvoj), Majo Bučar
(Fakulteta za družbene vede) ter Benom Slayom (United Nations Development
Programme) o procesu post-2015 in vlogi civilne družbe (8. maj, 9.00 - 11.00).
Prijave zbiramo do 26. aprila 2013 na e-naslov ales.rovsnik@sloga-platform.org, vabilo s
programom in prijavni obrazec pa najdete v priponkah na Slogini spletni strani.

Pomembnost skupne in celostne obravnave
vprašanj trajnostnega razvoja in razvojnega
sodelovanja po letu 2015
Ljubljana, 10. april 2013 - Mreža slovenskih razvojnih
in humanitarnih NVO - SLOGA in mreža slovenskih NVO
za trajnostni razvoj - Plan B za Slovenijo sta Ministrstvu za zunanje zadeve RS (MZZ) in Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje RS 10. aprila 2013 posredovali skupno pismo glede skupne in celostne obravnave
vprašanj trajnostnega razvoja in razvojnega sodelovanja po letu 2015. V pismu smo odločevalce
pozvali, naj o prihodnosti razvojnega sodelovanja in trajnostnega razvoja razmišljajo celostno, saj so
države sveta medsebojno tako povezane, da parcialne rešitve ne morejo več privesti do zadovoljivih
rešitev. Skladno s tem načinom razmišljanja smo ministrstvi, odgovorni za sprejemanje odločitev z
omenjenih področij, pozvali k sprejetju enotnega stališča na ravni EU, ki bo najboljša popotnica za
oblikovanje univerzalnega okvira post-2015 v okviru OZN v prihodnjih letih.

Povabilo k sodelovanju pri 11. številki Slogopisa
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.

Aktivnosti Zavoda Krog v Črni gori
Plav, 11. april 2013 – Zavod Krog je 9. aprila 2013 v Plavu (Črna
gora) v okviru razvojnega projekta Od okolja do družine, ki ga
podpira Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ), in v sodelovanju z
Zavodom Emma in Centrom za socialno delo Ljubljana-Šiška,
organiziral strokovni seminar za sodstvo in policijo ter za zaposlene
v dnevnem centru za otroke s posebnimi potrebami Lipa. V središču
seminarja, na katerem je predavala direktorica Zavoda Emma
Dževada Popaja, je bila problematika nasilja in posledice le-tega za žrtve, udeleženci pa so podpisali
Deklaracijo proti nasilju v družini in družbi. Predstavljena je bila tudi socialna kampanja proti nasilju
»Namesto klofute podari rožo« (»Umjesto udarca pokloni cvijet«), ki se bo skupaj s SOS telefonom
Plav izvajala v Plavu. Po seminarju sta predstavnici Zavoda Krog v mestih Rožaje, Berane in Gusinje

obiskali otroke, ki so bili v letih 2010, 2011 in 2012 (prav tako v okviru projekta Od okolja do
družine) na rehabilitacijskem tednu v Sloveniji. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Zavoda
Krog. Foto: Zavod Krog

Izšlo je novo Evropsko poročilo o razvoju
Bruselj, 9. april 2013 - Overseas Development Institute (ODI), German
Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in
European Centre for Development Policy Management (ECDPM) so 9. aprila
2013 izdali novo Evropsko poročilo o razvoju (European Report on
Development - ERD) z naslovom »Post-2015: Globalna akcija za vključujočo in
trajnostno prihodnost«. Namen ERD 2013 je zagotoviti neodvisen prispevek k
razpravi o okviru post-2015, ki izpostavlja štiri bistvene točke: 1. mednarodna
skupnost si mora prizadevati za širši in bolj transformativen pristop k razvoju;
2. nacionalno lastništvo je ključnega pomena; 3. potrebno je okrepiti globalno
kolektivno akcijo; 4. novi okvir naj bo prav tako kot na cilje osredotočen tudi
na instrumente. Ključna sporočila letošnjega ERD pa so: potreben je nov globalni razvojni okvir, le-ta
naj spodbuja vključujoč in trajnostni razvoj ter temelji na sodobnem razumevanju revščine, hkrati
pa mora biti transformativen in podpirati nacionalne politične odločitve in razvojne poti. Več o tem
si lahko preberete na spletnih straneh The Guardian in IPS, na ERD 2013 pa se je že odzvala tudi
Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj - CONCORD.

Programske prioritete Evropske komisije v Afriki
Bruselj, 9. april 2013 - Na Slogini spletni strani objavljamo CONCORD-ov pregled
posvetovanj Evropske komisije (EK) glede programskih prioritet v naslednjem
večletnem finančnem okviru EU (2014 – 2020) po različnih afriških državah.

Javno posvetovanje o oblikovanju globalnega
sporazuma o podnebnih spremembah za leto 2015
Bruselj, 9. april 2013 - EK je že 26. marca 2013 sprejela
posvetovalno sporočilo in začela z javno razpravo o tem, kako najbolje oblikovati nov mednarodni
sporazum za boj proti podnebnim spremembam. Posvetovalno sporočilo zastavlja ključna vprašanja
in zainteresirane strani vabi k predložitvi mnenj o novem sporazumu, ki bo pripravljen do konca leta
2015 in se bo uporabljal od leta 2020. Spletno javno posvetovanje bo potekalo do 26. junija
2013.

Koristni viri
»Crna Gora: Traženje društvenog konsenzusa«; 2013. Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in
balkanske študije (IFIMES). Najbolj zanimive dele analize si lahko preberete na spletni strani IFIMES.
»Disaster Response in Asia and the Pacific - A Guide to International Tools and Services«; 2013.
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
»Implementing the European Union gender action plan 2010-2015:
opportunities«; O'Connell, Helen. 2013. Overseas Development Institute.
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Dogodek na temo priprav črpanja kohezijskih
skladov za naslednjo finančno perspektivo
Kdaj? V četrtek, 18. aprila 2013, ob 13. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: SLOGA vabi na dogodek, v okviru katerega bo predstavnica CNVOS-a predstavila slovensko
razvojno načrtovanje 2014 - 2020 ter s tem povezane priprave na kohezijske sklade. Seznanili se
boste s Strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2020, s predlogom izhodišč Strategije in s pomembnimi
usmeritvami za NVO. Predstavitvi bo sledila razprava o vključevanju razvojnih NVO v procese
načrtovanja. Več informacij in prijave na mojca.krisper@sloga-platform.org.

Humanitarna odprava v Keniji
Kdaj? V ponedeljek, 22. aprila 2013, ob 19. uri.
Kje? STA Travel Cafe (Ajdovščina 1, Ljubljana).
Opis: Zavod Voluntariat vabi na predavanje Janje Mikulan, ki vam bo predstavila 6-mesečno
humanitarno misijo v Keniji, v katero je bila šest mesecev vključena kot prostovoljka.

Mesec pomladanskih čistilnih akcij 2013
Kdaj? 22. marec – 22. april 2013.
Kje? Slovenija.
Opis: Ekologi brez meja, Turistična zveza Slovenije in organizatorji čistilnih akcij
vabijo vse prebivalce Slovenije, da sodelujejo pri čistilnih akcijah in pomagajo očistiti Slovenijo, še
posebej na vseh območjih, ki so jih lansko jesen močno prizadele poplave. Informacije o tem, kdaj
bo čistilna akcija potekala v vašem kraju, najdete v seznamu čistilnih akcij 2013. Več o tem si lahko
preberete na spletni strani društva Ekologi brez meja.

Serija razprav »Kriza rasti«
Kdaj? 22. april 2013 (ob 15. uri) in 23. maj 2013 (ob 18. uri).
Kje? Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana).
Opis: Društvi Focus in Humanitas pripravljata serijo razprav »Kriza
rasti«, na katerih bodo izzvali klasično razumevanje razvoja kot
gospodarske rasti, idejo rasti postavili v kontekst (zahodne) ideje
razvoja ter poskušali pojasniti, zakaj potrebujemo korenite spremembe sistema. Prva v seriji razprav
bo potekala v ponedeljek, 22. aprila 2013, ob 15. uri v Trubarjevi hiši literature. Pričela se bo s
predavanjem britanskega okoljskega ekonomista Briana Daveya »Kako se razvijati brez rasti?«,
nadaljevala pa z razpravo, v kateri bosta poleg Daveya sodelovala še Jadranka Vesel iz Razvojnoraziskovalnega inštituta za socialno ekonomijo in Rene Suša iz društva Humanitas. Druga razprava bo
potekala v četrtek, 23. maja 2013, ob 18. uri, ko za vas pripravljajo projekcijo filma The
Economics of Happines in razpravo. Več informacij najdete na Humanitasovi spletni strani, za

dodatna pojasnila pa se lahko obrnete na Barbaro Kvac (barbara@focus.si, 040 722 149) in Klavdijo
Štajdohar (klavdija@humanitas.si, 031/675-988).

Varuhi znanja - zdravilna moč zelišč in znanja v Indiji
Kdaj? V ponedeljek, 22. aprila 2013, ob 18. uri.
Kje? Knjižnica Bežigrad (Einspielerjeva ulica 1, Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vas vabita na dogodek
Varuhi znanja - zdravilna moč zelišč in znanja v Indiji, v okviru
katerega vam bosta Anka Kočevar in Denis Oprešnik prek videa
predstavila življenje gunijev, tradicionalnih indijskih zdravilcev,
in njihove življenjske zgodbe. Spoznali boste tudi indijsko NVO Rashtriya Guni Mission, ki se v
pokrajini Radžastan ukvarja z več področji, med drugim tudi z izobraževanjem otrok, njeno
sodelovanje z društvom Humanitas ter možnosti, kako lahko tudi sami prispevati k izboljšanju
pogojev izobraževanja tamkajšnjih otrok. Več informacij o dogodku najdete na Humanitasovi spletni
strani. Foto: Društvo Humanitas

Vabilo na sestanek: Univerzalni periodični pregled
Slovenije 2014
Kdaj? V torek, 23. aprila 2013, med 13. in 15. uro.
Kje? Velika sejna soba MZZ (Licej), Prešernova 25, Ljubljana.
Opis: Sektor za človekove pravice (MZZ) vabi na sestanek kontaktnih točk ministrstev za priprave
Slovenije na univerzalni periodični pregled (UPP) s predstavniki NVO. Glavni namen sestanka je
identificirati še neizpolnjena priporočila UPP in identificirati druge najaktualnejše odprte zadeve s
področja človekovih pravic v Sloveniji, ki bi jih lahko še rešili v letu do pregleda, ter spodbuditi
pristojna ministrstva, da za dosego tega cilja storijo vse, kar je v njihovi moči. Vabilo objavljamo v
priponki na Slogini spletni strani. Svojo udeležbo potrdite do 22. aprila 2013 (do 12. ure) na e-naslov
magdalena.rome@gov.si.

Srečanje s pravično kavo ob svetovnem dnevu pravične trgovine
Kdaj? V ponedeljek, 6. maja 2013, ob 19. uri.
Kje? Galerija Škuc (Stari trg 21, Ljubljana).
Opis: Ob svetovnem dnevu pravične trgovine ste vabljeni na srečanje s pravično kavo, na katerem
boste lahko prisluhnili njeni zgodbi, ki jo bosta pripovedovala Rene Suša iz Društva Humanitas ter
Tine Čokl, poznavalec in ljubitelj kave. Vabilo si lahko preberete v priponki.

14. Blejski forum o Evropi - Evropa za Afriko &
Afrika za svet
Kdaj? 7. - 8. maj 2013.
Kje? Bled.

Opis: Z namenom obeleženja 50. obletnice ustanovitve Organizacije afriške enotnosti se bo v okviru
14. Blejskega foruma o Evropi z naslovom »Evropa za Afriko & Afrika za svet« odvil že 2. Dan Afrike v
Sloveniji. Več informacij o dogodku najdete na spletu.

Svetovni dan zemlje
Kdaj? 22. april 2013.
Kje? Po svetu.
Opis: Vsako leto 22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki ga je leta
2009 razglasila Generalna skupščina OZN in s tem opozorila na pomen
Zemlje za življenje vseh njenih prebivalcev. Na dan Zemlje bodo po
celem svetu tudi letos potekale številne aktivnosti, namenjene ozaveščanju o pomenu varovanja
našega planeta, ki se jim bodo pridružile tudi organizacije in ustanove po Sloveniji.

Povabilo k prijavi na Eastern Partnership Civil
Society Forum
Kdaj? 4. - 5. oktober 2013.
Kje? Chisinau, Moldavija.
Opis: Organizatorji Foruma vabijo k prijavi udeležbe na letnem dogodku, ki se ga običajno udeleži
okoli 200 predstavnikov organizacij civilne družbe iz držav Vzhodnega partnerstva in EU. Rok za
prijavo je 19. maj 2013, več informacij o dogodku pa najdete na naslednji povezavi.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 9. in 17. aprilom 2013)
NIKARAGVA (podpora lokalnemu gospodarskemu razvoju s pomočjo turizma)
Več informacij
NIKARAGVA (podpora lokalnemu gospodarskemu razvoju s pomočjo turizma)
Več informacij
DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO (podpora vključevanju civilne družbe in zasebnega sektorja v
pogajalski proces glede VPA FLEGT - Voluntary Partnership Agreement - Forest Law Enforcement
Governance and Trade)
Rok za prijavo: 30. maj 2013.
Več informacij

TURČIJA (Sklad za civilno družbo - program za Turčijo)
Rok za prijavo: 17. junij 2013.
Več informacij
PERU (EIDHR)
Rok za prijavo: 3. junij 2013.
Več informacij
GVATEMALA (EIDHR)
Rok za prijavo: 7. junij 2013.
Več informacij
BOLIVIJA (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 26. julij 2013.
Več informacij
LIBANON (krepitev vloge civilne družbe na področju promocije človekovih pravic in
demokratične reforme)
Rok za prijavo: 3. junij 2013.
Več informacij
AZERBAJDŽAN (podpora lokalnim iniciativam za regionalni in ruralni razvoj)
Rok za prijavo: 16. julij 2013.
Več informacij
BURUNDI (nedržavni akterji v razvoju)
Rok za prijavo: 16. julij 2013.
Več informacij
UKRAJINA (Sklad za civilno družbo 2012 ter Nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju 2013)
Rok za prijavo: 3. junij 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. aprilu 2013)
Mali
DIPECHO Pacifik
Srednja Amerika / Mehika
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
Usposabljanje »Evalvacija razvojnih projektov«
SLOGA vabi na usposabljanje s področja evalvacije
razvojnih projektov, ki bo potekalo 23. in 24. aprila
2013 v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Usposabljanje, ki ga bo vodila sodelavka Sloge,
Mojca Krisper-Figueroa, je namenjeno predstavnikom NVO, ki načrtujejo in izvajajo razvojne
projekte ter si želijo povečati njihovo učinkovitost. Vsi zainteresirani pošljite izpolnjeno
prijavnico (najdete jo v priponki na Slogini spletni strani, kjer objavljamo tudi vabilo na
usposabljanje) na ales.rovsnik@sloga-platform.org do vključno 18. aprila 2013.

Delavnica: t. i. testing kot metoda dokazovanja diskriminacije
V sodelovanju z mednarodno mrežo EGAM (European Grassroots
Antiracist Movement) Ekvilib Inštitut vabi na brezplačno delavnico o t.i.
testingu (primerjalno testiranje) kot metodi za dokazovanje diskriminacije na različnih področjih
družbenega življenja. Enodnevno delavnico oz. trening o metodah testinga bodo v sodelovanju z NVO
Regional centre for minorities iz Srbije izvedli v ponedeljek, 22. aprila 2013, z začetkom ob 10.30
uri. Delavnico bo vodila ga. Jovana Vuković (predvidoma v angleškem jeziku), potekala pa bo v
prostorih Sloge (2. nadstropje) na Metelkovi 6 v Ljubljani. Okvirni program treninga lahko najdete
tukaj. Prijave zbirajo na e-naslovu manca@ekvilib.org, število mest pa je omejeno.

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. Več
informacij in podroben opis projekta lahko najdete na spletni strani MZZ.

Prosto delovno mesto na RedR
Mednarodna humanitarna organizacija RedR je objavila razpis za
prosto delovno mesto – »Learning and Development Project
Coordinator« za območje Vzhodne Evrope. Rok za prijavo je 21.
april 2013, več informacij pa najdete na spletni strani ALNAP.

Prosto delovno mesto na World Vision
Humanitarna organizacija World Vision je objavila razpis za prosto delovno
mesto »Director of Advocacy and Justice for Children«. Rok za prijavo je
21. april 2013, več informacij pa najdete na spletni strani CONCORD.

