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Slovenija v Afganistanu - zgodba o uspehu?
Ljubljana, 17. september 2014 - Slovenski novinar z Vala 202, Gorazd Rečnik, raziskuje Afganistan.
Še posebej ga zanima vpliv zahodnega sveta na drţavo. Proučuje vplive vojaške prisotnosti in umika,
razvojne pomoči in migracijskih tokov.
Iz Afganistana se javlja vsakodnevno, njegova poročanja pa lahko spremljate tudi na Slogini spletni
strani.
Rečnikovo raziskovanje omogoča Slogin projekt, Svetovljanska Evropa: skladnejša Evropa za
pravičnejši svet, ki ga financirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ), in
Val 202.

Prošnja za posredovanje didaktičnih gradiv, primerov dobrih praks,
zgodb posameznikov in informacij o vaših aktivnostih
Ljubljana, 11. september 2014 - MZZ vas v okviru priprav na Evropsko leto za
razvoj 2015 (ELR 2015) obvešča, da ţelijo na enem spletnem mestu zbrati čim
več obstoječih učnih pripomočkov, ki so povezani s tematikami MRS, za učitelje
in ostale pedagoške delavce. Prav tako ţelijo predstaviti primere dobrih praks
povezanih z omenjenimi tematikami, ki so jih vrtci in šole ţe izvedli.
Zato vas prosijo, da jim tovrstne učne pripomočke, ki ste jih oblikovali, in primere dobrih praks
posredujete na e-naslov gp.mzz@gov.si.
Več o tem si lahko preberete v dopisu MZZ.

Teden globalnega učenja 2014 – povabilo nevladnim organizacijam k
sodelovanju
Ljubljana, 15. september 2014 – Ponovno vas obveščamo, da bo v Sloveniji med 15. in
23. novembrom 2014 potekal ţe 8. Teden globalnega učenja (TGU), ki ga bo s
financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ) koordinirala Sloga. Osrednja tema letošnjega
TGU je »Prehranska varnost«, ki se osredotoča na različne globalne aspekte dostopa do hrane,
odnosa do hrane in pomena kvalitete hrane.
Sloga k sodelovanju pri aktivnostih TGU vabi tudi NVO iz cele Slovenije. Prijavite se lahko do 15.
oktobra 2014 na e-naslov info@sloga-platform.org, kjer smo dostopni tudi za več informacij.
Osnutek vabila s podrobnejšimi informacijami o TGU 2014 najdete na Sloginem spletnem portalu za
globalno učenje.

Umrljivost otrok se je od leta 1990 prepolovila
Ljubljana, 16. september 2014 - Slovenska fundacija za UNICEF
obvešča, da je 16. septembra 2014 UNICEF predstavil letošnje
poročilo o napredku na področju preţivetja otrok Zavezani k
preživetju otrok: Obnovljena zaobljuba (Committing to Child
Survival: A Promise Renewed 2014
progress report). Poročilo
ugotavlja, da se je stopnja umrljivosti otrok, mlajših od pet let, od
leta 1990 skoraj prepolovila. Umrljivost otrok, mlajših od pet let, se
je namreč zmanjšala z 12,7 milijona otrok v letu 1990 na 6,3 milijona
otrok v letu 2013. Navkljub napredku pa četrti razvojni cilj
tisočletja ne bo dosežen pravočasno, tj. do leta 2015, ampak
predvidoma šele leta 2026. Po besedah namestnice izvršnega direktorja UNICEF-a Geete Rao Gupta
dostop mater do kakovostne zdravstvene oskrbe med nosečnostjo in v času poroda močno poveča
moţnost preţivetja novorojencev, zaradi česar si je potrebno prizadevati za zagotavljanje tega
dostopa, s posebnim poudarkom na najbolj ranljivih.
Vir: Slovenska fundacija za UNICEF

Zavod Voluntariat gostil učitelje iz Gane
Ljubljana, 12. september 2014 - V okviru mednarodnega
projekta »Sever-jug: partnerstva za pravičnejši svet med
evropskimi in afriškimi šolami«, ki ga v Sloveniji izvaja
Zavod Voluntariat, financiran pa je s strani Evropske
komisije (aktivnosti v letu 2013 je podprlo tudi MZZ), je bilo
na študijskem obisku v Sloveniji med 6. in 14. septembrom

2014 pet učiteljev in koordinator projekta iz Gane. V okviru projekta je vzpostavljeno partnerstvo
med štirimi šolami iz Slovenije (Šolski center za ekonomijo, pošto in telekomunikacije v Ljubljani,
Ekonomska šola Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor ter Šolski center Ravne, Srednja
šola Ravne na Koroškem) in partnerskimi šolami iz Gane.
Tekom obiska jih je med drugim sprejel generalni direktor za mednarodno razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč MZZ Mitja Štrukelj, v prostorih Sloge pa se je odvil zaključni dogodek projekta,
na katerem so o mednarodnih šolskih partnerstvih razpravljali Rene Suša iz Društva Humanitas,
Ebenezer Parditey iz ganske organizacije Embracing Hidden Talents Association ter dr. Natalija
Komljanec z Zavoda RS za šolstvo.
Vir: MZZ, Zavod Voluntariat
Foto: Zavod Voluntariat

Razpis ob dnevu človekovih pravic na temo medkulturnega dialoga
Ljubljana, 11. september 2014 - Društvo za Združene narode za Slovenijo ţe
deveto leto razpisuje nagradni natečaj ob dnevu človekovih pravic. V okviru
natečaja ţelijo osnovnošolcem in dijakom ponuditi moţnost, da izrazijo svoje
vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo, predmet ali
fotografijo. Društvo organizira natečaj v sodelovanju s Slovensko nacionalno
komisijo za UNESCO.
Natečaj za osnovnošolce je razdeljen na dva dela, in sicer na likovni in literarni natečaj.
Natečaj za srednješolce pa obsega naslednje kategorije: likovni, literarni in fotografski natečaj.
Društvo je za temo letošnjega natečaja izbralo medkulturni dialog, saj ţelijo med mladimi dvigniti
raven ozaveščenosti o pomenu sodelovanja in predvsem spoštovanja različnih kultur.
Rok za oddajo del je 10. november 2014, nagrade pa bodo avtorjem nagrajenih del podeljene na
proslavi dneva človekovih pravic.
Vir: Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo

Poziv za prijavo: Nagrada Marc de Montalembert 2015 za
raziskovalce umetnostne zgodovine iz Sredozemlja
Pariz, 11. september 2014 - Marc de Montalembert Foundation in
National Institute of Art History razpisujeta natečaj za Nagrado Marc
de Montalembert 2015 v višini 8.000 EUR. Nagrado bo prejel
raziskovalni projekt, katerega rezultat bo izvirni prispevek k
poznavanju umetnosti na območju Sredozemlja.
Prijave bodo odprte med 1. oktobrom in 30. novembrom 2014. Več informacij o natečaju najdete
v priponki.
Vir: MZZ

Določene so prioritete sodelovanja z vzhodnim in južnim
sosedstvom
Bruselj, 8. september 2014 - Na podlagi posvetovanj s partnerskimi
drţavami, drţavami članicami EU in Evropskim parlamentom je
Evropska komisija sprejela odločitev o finančni podpori partnerjem
v državah evropske soseščine v prihodnjih letih. Skupna vrednost
vseh načrtovanih programov znaša več kot 5,5 milijarde evrov, med
vključenimi drţavami pa so Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Jordanija, Libanon,
Libija, Maroko in Tunizija.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani EUROPA.

Povabilo k izpolnitvi vprašalnika o sodelovanju med
delegacijami Evropske unije in nevladnimi organizacijami v
partnerskih državah
Bruselj, 15. september 2014 – Ţelimo vas ponovno spomniti, da
Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj - CONCORD do 5.
oktobra 2014 zbira odgovore na vprašalnik o sodelovanju med delegacijami Evropske unije in
nevladnimi organizacijami v partnerskih drţavah. Več informacij in povezavo do vprašalnika
objavljamo na Slogini spletni strani. Vabljeni k sodelovanju!

Zanimivo
»IS THE POST 2015 AGENDA A POLITICAL PRIORITY?«; Olivier Consolo.
The 'Chinese way'? The evolution of Chinese humanitarianism; Hanna Krebs, Overseas
Development Institute.
Re-defining Citizenship in Contemporary Development Discourse (video s panelne razprave na
generalni konferenci EADI 2014); Posnetke vseh razprav s konference najdete na YouTube kanalu
EADI.
Global Humanitarian Assistance Report 2014; Global Humanitarian Assistance (GHA), Development
Initiatives.

Vabilo na festival nevladnih organizacij - LUPA 2014
Kdaj? V četrtek, 18. septembra 2014, med 11. in 20. uro.
Kje? Ljubljana.
CNVOS ponovno organizira festival nevladnih organizacij LUPA, tradicionalno predstavitev
slovenskih NVO v vsej njihovi barvitosti, pestrosti, raznolikosti, dinamičnosti in kar je še drugih
izrazov za sektor, ki povezuje okoli milijon prebivalcev Slovenije. Letos bo več kot 100 NVO
Prešernov trg z okolico v središču prestolnice zasedlo 18. septembra 2014.
Na bazarju bomo predstavili tudi aktivnosti Sloge in nekaterih drugih razvojnih NVO.
Več o festivalu LUPA si lahko preberete na spletni strani CNVOS.

Mednarodna konferenca »Istanbulska konvencija - pomemben mejnik v
zgodovini gibanja za pravice žensk«
Kdaj? Torek, 23. september 2014.
Kje? City hotel, Ljubljana.
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja vljudno vabi na mednarodno konferenco z
naslovom »Istanbulska konvencija - pomemben mejnik v zgodovini gibanja za pravice ţensk«, ki bo
potekala v okviru projekta »Usklajena prizadevanja - K novim evropskim standardom za zaščito
ţensk, ki doţivljajo nasilje zaradi spola«. Konferenca je prav tako del projekta, ki ga izvaja
platforma Sloga, financira pa MZZ.
Podrobnejše informacije o konferenci najdete v vabilu.

Sporočila znanosti o podnebnih spremembah
Kdaj? Torek, 23. september 2014, od 9. ure dalje.
Kje? Dvorana SAZU (Novi trg 3, Ljubljana).
Na dan srečanja svetovnih voditeljev pod okriljem generalnega sekretarja OZN za pripravo
mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah, ob pravkar končani prvi svetovni konferenci o
podnebnih spremembah in zdravju WHO, ob objavi petega poročila Medvladnega odbora ZN za
podnebne spremembe Slovenska akademija znanosti in umetnosti v sodelovanju z Umanotero,
Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, organizira posvet Sporočila znanosti o podnebnih
spremembah - projekcije spreminjanja podnebja za svet in Slovenijo, odzivi politike in razvojne
priložnosti prehoda v nizkoogljično gospodarstvo.
Svojo udeleţbo in morebitno temo za razpravo prijavite preko spletne prijavnice do 22. septembra
2014. Več informacij o posvetu najdete na spletni strani Umanotere.

Video konferenca »10 let e-participacije
v EU«
Kdaj? Torek, 23. september 2014, od 10. ure dalje.
Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) vas lepo vabi na brezplačno poldnevno video
konferenco z naslovom »10. let e-participacije v Evropski uniji«, ki bo potekala na naslednji
povezavi. Namen konference je predstaviti stanje na področju uporabe interneta za spodbujanje
demokratične udeleţbe v Sloveniji in EU, izpostaviti dobre prakse na ravni odločevalskih institucij in
civilne druţbe, opozoriti na ovire ter poiskati razloge in rešitve za razkorak med tehnološkimi
zmoţnostmi in demokratičnimi učinki. Cilj konference je oblikovati priporočila glede uporabe
interneta pri krepitvi demokratičnega ţivljenja v EU.
Več informacij o konferenci in njenih zanimivih gostih najdete na spletni strani INePA.

Razvojno sodelovanje in Afganistan
Kdaj? Torek, 30. september 2014, ob 18. uri.
Kje? Slovenski etnografski muzej (upravna hiša SEM – 2.
nadstropje, Metelkova 2, Ljubljana).
IRD Global zavod vljudno vabi na okroglo mizo Razvojno sodelovanje in Afganistan. Afganistan se
sooča s številnimi humanitarnimi in razvojnimi potrebami. Slovenske NVO so v zadnjih treh letih
sodelovale v dveh razvojnih projektih v Afganistanu. V obeh primerih je šlo za pomoč in sodelovanje
s predstavniki civilne druţbe. Enega od teh projektov trenutno zaključuje IRD Global zavod. Na
okrogli mizi bo beseda tekla o projektu in razvojnem sodelovanju v Afganistanu.
Po okrogli mizi ste vabljeni še na razstavo fotografij in neformalno druženje ob afganistanski
hrani. Več informacij o dogodku in gostih najdete v vabilu.
Projekt finančno podpira MZZ.

Čokomobil v Ljubljani
Kdaj? Sreda, 1. oktober 2014.
Kje? V bliţini pravične trgovine 3MUHE (Stari trg 30, Ljubljana).
Med 31. julijem in 31. oktobrom 2014 poteka mednarodna kampanja
Čokolada naj bo pravična! - Make Chocolate Fair! (MCF!). Del
kampanje je Čokomobil, ki se bo 1. oktobra 2014 ustavil tudi v Ljubljani. Parkiran bo v bliţini
pravične trgovine 3MUHE, ta dan pa bodo potekale tudi številne aktivnosti. Dopoldne vabljeni
učenci in dijaki slovenskih šol, popoldne pa tudi vsi ostali, ki si lahko ogledate Čokomobil, se
pogovorite s strokovnjaki ali sodelujete v tekmovanju PraviLNO pečeno (podrobnejše informacije o
tekmovanju najdete tukaj). Zvečer pa za najbolj radovedne pripravljajo še Srečanje s pravičnim
kakavom - pogovor o pravični trgovini in kakavu.
Več o tem si lahko preberete na spletnih straneh www.buna.si, www.3muhe.si in www.ird.si.

3. Srečanje zbirateljev sredstev v Sloveniji
Kdaj? 10. in 11. oktober 2014.
Kje? MZL RKS Debeli rtič.
Slovenska filantropija obvešča, da Združenje ZRNO v oktobru organizira 3. Srečanje zbirateljev
sredstev v Sloveniji, na katerega se lahko članice Slovenske mreže prostovoljnih organizacij
prijavijo z 20-odstotnim popustom.
Več informacij in program srečanja najdete v vabilu.

Projekcija dokumentarnega filma »The Agreement«
Kdaj? 22. september 2014.
Kje? Dunaj, Avstrija.
Ob mednarodnem dnevu miru (21. september) Informacijska služba ZN
na Dunaju, this human world Film Festival in Topkino, s podporo Stalne
misije Danske pri Uradu ZN na Dunaju, vabijo na projekcijo
dokumentarnega filma »The Agreement«. Dokumentarni film reţiserke
Karen Stokkendal prikazuje intenzivna pogajanja med Kosovom in Srbijo.
Projekciji bo sledila tudi razprava z gosti.
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Informacijske sluţbe
ZN na Dunaju.

Letna konferenca Evropske mreže za boj proti revščini
Kdaj? 3. oktober 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
Letna konferenca Evropske mreže za boj proti revščini (European Anti-Poverty Network - EAPN) bo
tokrat vključevala seminar in okroglo mizo na temo vpliva Strategije Evropa 2020 na zmanjšanje
revščine in neenakosti. Predstavniki EAPN bodo na konferenci predstavili svoje predloge ter
spodbudili razpravo med predstavniki institucij EU in ostalimi deleţniki o tem, kako bi lahko dosegli
resnični napredek na področju zmanjšanja revščine.
Več informacij o konferenci najdete na spletni strani EAPN.

Kopenhagenska
konferenca
civilne
družbe o post-2015 razvojnem okviru povabilo k prijavi udeležbe
Kdaj? 13 - 14. november 2014.
Kje? Kopenhagen, Danska.
TRIALOG vabi do pet predstavnikov NVO iz EU13, ki bi se ţeleli udeleţiti konference civilne druţbe o
post-2015 razvojnem okviru, da se prijavijo za kritje potnih in nastanitvenih stroškov.
Podrobne informacije o konferenci in registracijski obrazec najdete tukaj. Registracija je odprta do
26. septembra 2014.
Rok prijave za omenjeno kritje stroškov je 13. oktober 2014. Zainteresirani kandidati morajo ob
prijavi predloţiti še potrdilo o registraciji ter pismo o podpori s strani nacionalne platforme (v
primeru Slovenije je to Sloga; za dodatna pojasnila pišite na: info@sloga-platform.org).

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 10. in 16. septembrom 2014)
TURČIJA (promocija vseživljenjskega učenja)
Rok za prijavo: 31. oktober 2014.
Več informacij
EGIPT (krepitev standardov letalskega nadzora)
Rok za prijavo: 15. oktober 2014.
Več informacij
TUNIZIJA (podpora pobudam civilne družbe, ki prispevajo k reformi pravosodja in sistema
zaporov)
Rok za prijavo: 30. oktober 2014.
Več informacij
TUNIZIJA (podpora pomorskim oblastem)
Rok za prijavo: 12. november 2014.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Vse = mogoče!
KD Skladi skupaj s partnerji vabijo inovatorje, podjetnike, umetnike, športnike, filantrope in druge
nevladnike k prijavi na nagradni natečaj Vse = mogoče!, ki išče time, ki ţelijo uresničiti svoje
projektne ideje in doseči cilj kot ekipa.
Rok za prijave je 21. oktober 2014, več informacij o natečaju pa najdete na naslednji povezavi.
Poziv za partnerstvo
Malteška NVO, The Arnaud Guesry Foundation (La Maison d'Arnaud), ki deluje na Madagaskarju,
išče partnerske organizacije, ki tudi delujejo na tem območju, da bi lahko vzpostavili sodelovanje.
Podrobnejše informacije o njihovih projektih najdete v priponki.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni septembra 2014)
Afganistanska kriza
EU – Otroci miru
Mali
Osrednja Afrika

Delovne priložnosti
Sloga išče novo sodelavko / sodelavca
Platforma Sloga išče novo sodelavko / sodelavca za področje
zagovorništva. Rok za prijavo je 24. september 2014, razpis pa si
lahko preberete na Slogini spletni strani.

Aktualna prosta delovna mesta na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja
Na spletni strani organizacije BOND je bilo v tem tednu objavljenih 28 novih razpisov za prosta
delovna mesta.
Vabljeni k ogledu!

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

