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NAJ knjiga meseca junija v knjižnici Hiša svetov
Ljubljana, 17. junij 2013 - Društvo Humanitas obvešča, da so v knjižnici Hiša svetov
izbrali NAJ knjigo meseca maja, in sicer »Biofuels, land grabbing and food security
in Africa« (Biogoriva, prisvajanje zemlje in prehranska varnost v Afriki). V knjigi so
zbrani strokovni članki različnih avtorjev, ki so nastali v sodelovanju z Nordijskim
inštitutom za afriške študije. Skupna tematika vseh esejev je vse bolj pereča
debata, ki so jo sprožila biogoriva. Več o tem si lahko preberete na Humanitasovi
spletni strani.

Kriza v Siriji ponovno zaznamovala
zasedanje Sveta OZN za človekove pravice
Ljubljana/Ženeva, 14. junij 2013 - Svet OZN za
človekove pravice je 14. junija 2013 zaključil
svoje 23. redno zasedanje, ki ga je ponovno
zaznamovala kriza v Siriji. Svet je znova ostro
obsodil vse kršitve človekovih pravic in nasilje v državi ter pozval h kazenskemu pregonu odgovornih.
Prav tako je izrazil zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila beguncev ter zahteval, da oblasti
omogočijo nudenje humanitarne pomoči.
Tekom zasedanja je bilo veliko pozornosti posvečene tudi položaju in pravicam žensk. Slovenija je ob
tem na zasedanju nastopila tudi na temo trgovine z ljudmi, svobode zbiranja in združevanja, pravice

do izobraževanja, univerzalnega periodičnega pregleda stanja človekovih pravic po državah in
izobraževanja za človekove pravice v okviru boja proti rasizmu. Več o tem si lahko preberete na
spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS in na naslednji povezavi. Foto: Forum-Asia

Evropska unija prejela nagrado za svoje delo na področju
prehranske varnosti
Bruselj, 15. junij 2013 – EU je 15. junija 2013 prvič prejela nagrado
Jacquesa Dioufa Organizacije ZN za prehrano (FAO), in sicer za pionirsko
delo na področju prehranske varnosti, s katerim je izboljšala življenje več
kot 59 milijonom ljudem v 50 državah sveta. Nagrado je v imenu EU prevzel predsednik Evropske
komisije (EK) José Manuel Barroso in ob tem poudaril, da si bo EU še naprej prizadevala za krepitev
svojega dela na področju zagotavljanja prehranske varnosti. Več o tem si lahko preberete na spletni
strani EUROPA. Foto: EK

Povabilo k oddaji prispevkov za mednarodno konferenco
Bratislava, 11. junij 2013 – Fundacija Pontis (Slovaška) vabi k oddaji
prispevkov za mednarodno konferenco »10 Years of SlovakAid: A Vision
of Development Cooperation for a Changing World«, ki bo potekala 16. in 17. oktobra 2013 v
Bratislavi. Namen konference je spodbuditi dialog med vladnimi predstavniki, NVO, predstavniki
akademske sfere in zasebnega sektorja ter mediji, in sicer z namenom iskanja inovativnih idej in
novih priložnosti za slovaško razvojno agendo. Rok za prijavo udeležbe in oddajo prispevkov je
30. avgust 2013, več o tem pa si lahko preberete na naslednji povezavi.

Forum civilne družbe EU-Afrika – povabilo k prijavi udeležbe
Bruselj, 17. junij 2013 – Ponovno vas obveščamo, da bo v tednu od 21.
oktobra 2013 dalje potekal Forum civilne družbe EU-Afrika, katerega
namen je izmenjava mnenj med predstavniki NVO iz EU in Afrike glede
aktualnega pregleda Skupne strategije EU-Afrika, ki se bo zaključil s
sprejetjem prenovljene strategije na Vrhu EU-Afrika pomladi prihodnje
leto. Dogodka se lahko udeležijo tudi članice CONCORD-a (in članice
članic), vendar je potrebna predhodna prijava (vključno z
obrazložitvijo
interesa
za
udeležbo)
na
k.sohet@aprodev.net
in
Francesca.Minniti@concordeurope.org do 20. junija 2013. Več informacij najdete v priponkah na
Slogini spletni strani. Foto: The African Executive

Koristni viri
»Occupy Development Education«; 2012. Hayes, Alan in Eimear Mc Nally. Policy & Practice: A
Development Education Review, Vol. 14. Centre for Global Education.
Annual Report 2012; CONCORD.
»10 Years in the Fight for Global Justice«; CONCORD.

Festival migrantskega filma
Kdaj? 10. - 21. junij 2013.
Kje? Ljubljana.
Opis: Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat že od leta 2010 svetovni
dan beguncev (20. junij) v Sloveniji obeležujeta s Festivalom
migrantskega filma. Letošnji program festivala bo izredno pester, saj bo
poleg filmov vključeval tudi bogat kulturni program, začinjen z okroglimi
mizami ter gosti, med katerimi bodo tako strokovnjaki s področja migracij kot migranti sami. Več
informacij in program najdete na uradni spletni strani festivala.

Predstavitev projekta »Z lutko okoli sveta«
Kdaj? V sredo, 19. junij 2013, ob 10. uri.
Kje? Dvorana Zavoda RS za zaposlovanje (Parmova 33, Ljubljana).
Opis: Zavod Global vas vabi na predstavitev projekta »Z lutko okoli sveta«. Na dogodku bo
predstavljeno enoletno usposabljanje, ki se bo pričelo julija in je brezplačno za vse z migrantskim
ozadjem, podrobneje pa bo opisano tudi odprto delovno mesto vodje projekta. Več informacij
najdete na Facebook-u.

Okrogla miza »Izzivi integracije«
Kdaj? V sredo, 19. junija 2013, ob 12. uri.
Kje? KUD France Prešeren (Karunova 14, Ljubljana).
Opis: Inštitut za afriške študije, center za raziskovalno, izobraževalno in zagovorniško dejavnost,
vabi na okroglo mizo z naslovom »Izzivi integracije«. Na okrogli mizi bodo predstavniki NVO,
manjšinskih in migrantskih društev, zavodov ter Ministrstva za notranje zadeve RS spregovorili o
smernicah integracijskih politik v Sloveniji, predvsem pa o praktičnih vidikih integracije, izzivih in
primerih dobrih praks vključevanja tujcev ter podali priporočila za čim bolj uspešno vključevanje
tujcev v slovensko okolje na vseh ravneh družbe. Vabilo s programom si lahko preberete v priponki.

Festival mladih »Povej mi, povem ti«
Kdaj? V sredo, 19. junija 2013, med 15. in 21.30 uro.
Kje? KUD France Prešeren (Karunova 14, Ljubljana).
Opis: Inštitut za afriške študije organizira tudi Festival mladih »Povej mi, povem ti«, na katerega
vabi vse mlade in malo manj mlade. Program bo vključeval tako številne interaktivne delavnice kot
tudi koncert. Več informacij najdete v priponki.

Multimedijska projekcija »Zatočišče in preskrba: zgodba mnogih
potovanj«
Kdaj? V sredo, 19. junija 2013, ob 21.30 uri.
Kje? Atrij Mestne hiše (Mestni trg 1, Ljubljana).
Opis: Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) ob svetovnem dnevu beguncev (20. junij) vabi
na multimedijsko projekcijo »Zatočišče in preskrba: zgodba mnogih potovanj« skupine za vizualno
umetnost Art Works Projects for Human Rights. Pred začetkom projekcije bo v atriju Mestne hiše
odprta tudi fotografska razstava istega projekta. Več informacij o dogodku najdete v priponki.

Promenada Gornji trg - Ulica oblikovanja (afriški dogodek)
Kdaj? 9. julij 2013, med 18. in 23. uro.
Kje? Gornji trg, Ljubljana.
Opis: V okviru dogodkov Za vsa ljudstva sveta se bo odvila tudi kulturna
prireditev, ki bo z mnogimi izrazi predstavila Afriko. Prireditev je hkrati
priložnost, da se predstavijo organizacije in podjetja, katerih delovanje je
povezano z afriškim kontinentom. Vsi, ki imate interes ali željo, da bi se
udeležili afriškega dogodka, se obrnite na g. Ibrahima Nouhouma (afriskiforum@yahoo.com, 031 829
446). Več o tem si lahko preberete v priponki.

Srečanje koordinacijskega odbora CPDE (Civil Society
Organisation Partnership on Development Effectiveness)
Kdaj? 20. - 21. junij 2013.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: Srečanja koordinacijskega odbora CPDE se bodo udeležile NVO s celega sveta, razprava pa bo
osredotočena predvsem na učinkovitost razvojne pomoči in na razvojne aktivnosti, povezane s
procesom po Busanu (4. forum na visoki ravni o učinkovitosti pomoči). Foto: www.comminit.com

»Turning evidence into action for the post-2015
agenda«
Kdaj? 25. - 26. junij 2013.
Kje? New York, Združene države Amerike.
Opis: Overseas Development Institute (ODI) in Fundacija Združenih narodov organizirata konferenco
na temo okvira post-2015, katere se bodo udeležili predstavniki misij ZN, specializiranih agencij ZN
in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko. Več informacij o dogodku najdete na
spletni strani ODI.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 12. in 18. junijem 2013)
HAITI (bilateralno sodelovanje)
Več informacij
DOMINIKANSKA REPUBLIKA (okolje in lokalni razvoj)
Rok za prijavo: 13. september 2013.
Več informacij
AZERBAJDŽAN (podpora na področju prehoda na gradbene standarde EU)
Rok za prijavo: 9. avgust 2013.
Več informacij
JUŽNI SUDAN (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 22. julij 2013.
Več informacij
VIETNAM (krepitev sodelovanja na področju trgovinske in investicijske politike ter podpora pri
dostopu do trga)
Rok za prijavo: 26. avgust 2014.
Več informacij
VSE DRŽAVE (EIDHR)
Rok za prijavo: 1. avgust 2013.
Več informacij
TANZANIJA (podnebne spremembe)
Rok za prijavo: 9. september 2013.
Več informacij
KOMORI (državni akterji v razvoju)
Rok za prijavo: 20. september 2013.

Več informacij
KOMORI (nedržavni akterji v razvoju)
Rok za prijavo: 20. september 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Iskanje partnerjev
Avstrijska humanitarna organizacija SONNE International se načrtuje prijaviti na razpis AFGUND
(Arab Gulf Programme For Development) z naslovom »Fighting the Phenomenon of Street Children«.
Za partnerstvo pri projektu iščejo organizacijo, ki je akreditirana s strani sveta direktorjev AFGUND
in je že izvajala projekt, financiran s strani AFGUND. Kontaktna oseba: bartusch@sonneinternational.org.

Razpis za srednje in velike projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in
finančnega mehanizma EGP
Objavljen je prvi razpis za projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega
mehanizma EGP višini 1.275.000 EUR. Ta razpis bo podprl velike projekte (s sofinanciranjem med
60.001 in 120.000 EUR) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 EUR).
Prednostna vsebinska področja Sklada za NVO v Sloveniji so demokracija, človekove pravice, socialna
enakost, otroci in mladostniki, varstvo okolja, zagotavljanje blaginje in socialne pravice.
Rok za prijavo je 6. september 2013. Več informacij o razpisu najdete na CNVOS-ovi spletni strani
in na naslednji povezavi.

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. avgust 2013. Več informacij o razpisu najdete na naslednji povezavi.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. juniju 2013)
Svet
Afriški rog

Sahel
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.

Usposabljanja ter delovne in druge priložnosti
Tridnevno usposabljanje za globalne prostovoljce
Zavod Voluntariat med 28. in 30. junijem 2013 v bližini Litije organizira
pripravljalni trening za prostovoljce, ki se odpravljajo v države globalnega
juga. Prijavnina (za trening, nastanitev in prehrano) znaša 35 EUR. Več
informacij najdete na Voluntariatovi spletni strani. Če se želite treninga
udeležiti, pošljite kratko motivacijsko pismo do 24. junija 2013 na programi@zavodvoluntariat.si.

Sodelovanje pri projektu European Voluntary Service v Maroku
Zavod Voluntariat išče prostovoljca/-ko za projekt EVS - »Equal Rights are
Not Special Rights«, ki bo potekal med 1. septembrom 2013 in 1.
aprilom 2014 v prestolnici Maroka, Rabatu. Aktivnosti prostovoljca/-ke
EVS bodo vključevale sodelovanje pri raziskovalnem delu na področju
usposabljanja žensk v medijih in politiki v Maroku, aktivno zagovorništvo na področju ženskih pravic,
enakih možnosti in državljanske odgovornosti, idr. Več informacij najdete na Voluntariatovi spletni
strani. Če vas sodelovanje pri projektu zanima, pošljite CV in motivacijsko pismo do 26. junija
2013 na programi@zavod-voluntariat.si.

Mednarodna mladinska izmenjava
Mladinski center Brežice išče štiri mlade udeležence, stare od 18 do 25 let, ki bi jih
zanimala udeležba na mednarodni mladinski izmenjavi julija 2013 v Brežicah
(projekt je sofinanciran s strani programa Mladi v akciji). 40 mladih iz osmih
evropskih držav (Portugalska, Španija, Italija, Romunija, Nizozemska, Irska,
Poljska, Slovenija) bo 10 dni sodelovalo v različnih umetniških delavnicah (fotografija, gledališče,
kreativno pisanje, izdelovanje unikatnih ročnih izdelkov&arts in glasba) na tematiko »HOME«.
Prijavnina znaša 20 EUR na osebo, nastanitev in hrano za udeležence pa krije organizator. Več
informacij najdete na naslednji povezavi, za dodatna pojasnila in prijave pa pišite na e-tocka@mcbrezice.si.

Vodja projekta »Od vrat do vrat«
Amnesty International Slovenije išče prodorno posameznico ali
posameznika za vzpostavitev in vodenje projekta, s katerim bodo od
vrat do vrat pridobivali nove podpornike društva Amnesty International. Projekt se bo začel 1.
avgusta in bo trajal predvidoma 3 mesece, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo je 20. junij
2013, več informacij pa najdete v priponki.

Prosto delovno mesto v okviru projekta DEEEP4
DEEEP4 išče zunanjega ocenjevalca, ki bo z njimi sodeloval/-a tako ob
zaključku projekta kot tudi tekom tega 3-letnega projekta. Rok za
prijavo je 24. junij 2013, več informacij pa najdete na DEEEP-ovi spletni strani.

Združenje APRODEV objavilo razpis za generalnega sekretarja
Združenje APRODEV na svoji spletni strani objavlja razpis za generalnega
sekretarja, ki bo odgovoren za vodenje bruseljskega sekretariata. Začetek
dela je predviden za januar 2014. Rok za prijavo je 26. julij 2013.

