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TRIALOG izdal Policy Digest na temo okvira post-2015
Ljubljana/Dunaj, 19. marec 2013 - Izšel je prvi TRIALOGov Policy
Digest z naslovom »Post-2015 Development Framework«. Njegov
namen je približati vprašanja s področja politike razvojnega
sodelovanja nevladnim organizacijam v novih državah članicah
EU, prikazati razloge za pomen njihovega sodelovanja v procesu
oblikovanja omenjene politike in identificirati potencialne
načine vključevanja v oblikovanje te politike. Tokratni Policy
Digest obravnava vprašanje okvira post-2015, njegov glavni avtor je SLOGA, pri pripravi pa sta
sodelovala tudi ciprska platforma razvojnih NVO (CYNDEP) in TRIALOG.
Predstavljeni Policy Digest pa ni zaključen dokument. Na zadnji strani najdete t. i. action bubble, v
katerega lahko vsaka organizacija doda informacije o načinih sodelovanja na tem področju na
nacionalni ravni (npr. napoved okrogle mize na temo okvira post-2015, informacije o organizaciji, ki
se ukvarja s tem področjem idr.). Navodila za dodajanje vsebine v Policy Digest najdete v priponki.

Povabilo k sodelovanju pri 11. številki Slogopisa
Ljubljana, 18. marec 2013 - 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.

Z rabljeno tehnologijo do prenove vaške šole v Burkina
Fasu
Ljubljana, 11. marec 2013 - Društvo Humanitas bo do konca
marca zbiralo rabljene elektronske naprave, kot npr. USB
ključ, prenosni telefon, fotoaparat, s čimer bodo podprli društvo
Pamtiral ‘m Jamu v Burkina Fasu. Le-to je od ustanovitve leta
2007 zgradilo mladinski center s knjižnico, gostilno in prostorom
za predvajanje filmov, vključno z nekaj kočami za prenočevanje
turistov. Dobiček od turistične dejavnosti namenjajo pomoči pri
šolanju vaških otrok ter dejavnostim ozaveščanja in izobraževanja mladih. Ker pa je zaradi političnih
težav s sosednjimi državami obisk turistov zelo upadel, društvo ne more več uresničevati svojih idej.
Zaradi tega so pričeli zbirati rabljene elektronske naprave in jih prodajati po državi, z dobičkom pa
bodo podprli lokalne družbene projekte, med katerimi je bil za najpomembnejšega izbran prenova
stranišč v vaški šoli. Več o tem si lahko preberete na spletni strani društva Humanitas. Foto:
Humanitas

Odvili sta se dve usposabljanji v Moldaviji
Ljubljana, 11. marec 2013 – Med 2. in 6. marcem 2013 sta v okviru
projekta Psihosocialna pomoč otrokom v moldavskih šolah, ki ga
izvajajo Slovenska filantropija, IRD Global Zavod in lokalna NVO
Interactione, finančno pa podpira Ministrstvo za zunanje zadeve RS
(MZZ), potekali dve usposabljanji. Dvodnevni trening za lokalne
mentalno higienske strokovnjake in tridnevni seminar za lokalne
učitelje sta vodili predstavnici Slovenske filantropije, dr. Anica
Mikuš Kos in Vahida Huzejrović, v sodelovanju z lokalnimi
strokovnjaki. Vsi udeleženci, pa tudi predstavniki šolskih oblasti, ki so bili prisotni na usposabljanjih,
so projekt ocenili kot zelo uspešen. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Slovenske
filantropije. Foto: Slovenska filantropija

Vabilo k sodelovanju pri identifikaciji projektov v RRP Notranjsko-kraške
regije
Postojna, 14. marec 2013 - Regijsko stičišče za NVO Notranjsko-kraške regije
obvešča, da je RRA Notranjsko-kraške regije objavila razpis za nabor projektov v RRP Notranjskokraške regije. Da bi bil nevladni sektor čim bolj celostno, vsebinsko in inovativno zastopan, vse
zainteresirane vabijo k sodelovanju pri identifikaciji nabora predlogov regijskih projektov v RRP
Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020. Predloge projektov jim lahko prek izpolnjenega
obrazca posredujete na e-naslova ana@boreo.si ali tatjana@boreo.si, in sicer najkasneje do
22. marca 2013.

Novosti pri Forumu DARE
Bruselj, 13. marec 2013 - Delovna skupina za globalno učenje
Forum DARE, ki deluje v okviru Evropske konfederacije NVO za
pomoč in razvoj – CONCORD, obvešča, da bo 15. in 16. maja
2013 v Dublinu potekal Pomladni forum Foruma DARE, 17. maja pa še prva evropska konferenca v
okviru projekta DEEEP4. Oba dogodka soorganizirajo Forum DARE, IDEA in Dóchas. Foruma se bodo
med drugim udeležili novi sodelavci projekta DEEEP4, med katerimi je tudi Amy Skinner, ki je
sodelovala z različnimi slovenskimi razvojnimi NVO.

Nova politika Evropske unije na področju boja proti
podhranjenosti
Bruselj, 15. marec 2013 – Evropska komisija (EK) je izdala novo
sporočilo z naslovom »Enhancing Maternal and Child Nutrition in
external assistance: an EU policy framework«, ki poudarja novo
politiko EU na področju boja proti podhranjenosti. Cilj te nove
politike je izboljšanje prehrane mater in otrok, in sicer z namenom zmanjšanja umrljivosti, pa tudi
števila bolezni ter motenj v rasti in razvoju, ki jih povzroča podhranjenost. Evropski komisar za
razvoj Andris Piebalgs je ob tem pojasnil, da podhranjenost predstavlja eno izmed največjih groženj
ljudem v razvijajočem se svetu ter vzrok smrti za najmanj 33 odstotkov otrok in 20 odstotkov mater.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani EUROPA. Foto: EK

Koristni viri
»The good news on poverty (Yes, there's good news)«, Bono (video); TED CONFERENCES, LLC
(2013).
»The European Union and global public goods: challenges and opportunities«; Gavas, Mikaela. DIIS
Report 2013:05. Danish Institute for International Studies.
»Innovating for Food Security and Smallholder Livelihoods«; Elliott, Kimberly. CGD Brief March
2013. Center for Global Development.

UN youth opportunities - Organizacija Združenih narodov
in priložnosti za mlade
Kdaj? V sredo, 20. marca 2013, ob 17. uri.
Kje? FERI UM, Predavalnica ALFA (Smetanova ulica 17, Maribor).
Opis: FERI v sodelovanju z Mestno občino Maribor, UNIS Vienna,
MZZ in Društvom za ZN za Slovenijo vabi na predstavitev priložnosti za mlade v OZN, v okviru katere
bo mlade nagovoril direktor Informacijske službe ZN na Dunaju (UNIS Vienna) Janos Tisovszky.
Dogodek bo potekal v angleškem jeziku, več informacij pa najdete na spletni strani Društva za ZN za
Slovenijo.

Okrogla miza »Več prostora za vode«
Kdaj? V četrtek, 21. marca 2013, ob 13. uri.
Kje? V prostorih Društva za ZN za Slovenijo (Cankarjeva 1, 2. nadstropje,
Ljubljana).
Opis: Društvo za ZN za Slovenijo vas ob svetovnem dnevu voda vabi na okroglo
mizo z naslovom »Več prostora za vode«, na kateri bodo sodelovali Janos
Tisovszky (direktor Informacijske službe ZN na Dunaju), prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj (predstojnica
Katedre za agrometeorologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in članica Medvladnega
foruma o podnebnih spremembah), prof. dr. Mitja Brilly (predstavnik Slovenske nacionalne komisije
za UNESCO in predsednik Nacionalnega odbora za Unescov hidrološki program), dr. Peter Frantar
(hidrolog na Agenciji RS za okolje in predstavnik Komisije za hidrologijo pri Zvezi geografov
Slovenije) in dr. Vesna Flander Putrle (predstavnica Morske biološke postaje Piran in Nacionalnega
inštituta za biologijo). Okrogla miza bo potekala v angleškem jeziku, več informacij pa najdete v
vabilu. Organizator prosi za potrditev udeležbe na e-naslov info@unaslovenia.org najkasneje do 19.
marca 2013.

Palestinski filmski večeri
Kdaj? 22., 23. in 24. marec 2013.
Kje? Trubarjeva hiša literature, Ljubljana.
Opis: Civilna iniciativa BDS Slovenija vas ob koncu tedna vabi na naslednje filmske večere:
-22.03.2013: Laila's Birthday; film je odlična sladko-grenka odslikava vsakdanjega življenja na
Zahodnem Bregu. Režija: Rashid Masharawi, 2009. Film je v arabščini z angleškimi podnapisi.
-23.03.2013: Pomegranates and Myrrh; film raziskuje notranje in zunanje zidove, ki nastanejo v
pogojih izrednega stresa, kot je življenje Palestincev, ki so prisiljeni živeti v svoji domovini pod
izraelsko okupacijo. Režija: Najjwa Najjar, 2009. Film je v arabščini z angleškimi podnapisi.
-24.03.2013: Jerusalem Bride; film opisuje težko življenje palestinskih družin v starem predelu
mesta Jeruzalem. Režija: Sahera Dirbas, 2010. Film je v arabščini z angleškimi podnapisi.
Več informacij: info@bds.si.

Literarni večer s Tendaijem Huchujem
Kdaj? V soboto, 23. marca 2013, ob 17. uri.
Kje? Klub Daktari (Krekov trg 7, Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na literarni večer z zimbabvejskim pisateljem
Tendaijem Huchujem, ki bo predstavil svoj roman Frizer iz Harareja, v katerem skozi zgodbo dveh
frizerjev in vprašanja homoseksualnosti predstavi razmere v sodobnem Zimbabveju. Literarni večer
bo povezovala Tina Košir Mazi, po pogovoru pa bo sledila manjša pogostitev z afriškimi dobrotami.
Vabilo si lahko preberete v priponki, več informacij o dogodku pa najdete tudi na Humanitasovi
spletni strani.

Srečanje članic Fundacije Anna Lindh v
Sloveniji in delavnica o razpisu
Kdaj? 25. marec 2013, ob 13. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Fundacija Anna Lindh (Anna Lindh Foundation – ALF) v Sloveniji vabi svoje članice na srečanje
mreže, ki bo vključevalo tudi delavnico o razpisu za zbiranje predlogov ALF. Slednja bo namenjena
predstavitvi razpisa in razjasnitvi pogostih vprašanj glede priprave vlog. Kratko predstavitev bo
izvedla sodelavka Sloge, Mojca Krisper Figueroa, ki bo zainteresiranim ponudila tudi pomoč pri
oblikovanju projektov. Dogodek je namenjen vsem, ki se bodo bodisi zdaj ali v prihodnje prijavljali
na razpise ALF, saj bo program vključeval tudi video konferenco in konzultacijo s programskim
delavcem v centrali ALF, ki bo odgovarjal na vsa vprašanja. Podroben program srečanja bo objavljen
v kratkem. Zaradi lažjega načrtovanja dogodka (priprava prostora in gradiv) je obvezna
predhodna prijava udeležbe na e-naslov povod@povod.si, kamor lahko posredujete tudi odprta
vprašanja glede razpisa.

»The politics of humanity: the reality of relief aid«
Kdaj? 20. marec 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos).
Opis: Osrednji gost dogodka bo Sir John Holmes, nekdanji koordinator ZN za
nujno pomoč. Skozi pogovor bo predstavil nekaj najbolj kontroverznih
dogodivščin, ki jih je doživel pri opravljanju svojega dela, pa tudi nekaj
kompleksnih moralnih odločitev, ki jih sprejemajo ljudje, odgovorni za
zagotavljanje humanitarne pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Več informacij o
dogodku najdete na spletni strani Overseas Development Institute (ODI).

Neformalno srečanje ministrov za zunanje zadeve EU
(Gymnich)
Kdaj? 22. - 23. marec 2013.
Kje? Dublin, Irska.
Opis: Ministri za zunanje zadeve držav članic EU, katerim se bodo pridružili tudi predstavniki EK in
Evropskega parlamenta, bodo v razpravi osredotočeni na oceno dvoletnega delovanja Evropske službe

za zunanje zadeve in na načine za okrepitev partnerstva EU z regionalnimi organizacijami. Srečanju
bo predsedovala visoka predstavnica EU za zunanjo politiko in varnostne zadeve Catherine Ashton.
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani irskega predsedovanja Svetu EU.

Srednjeevropski socialni forum – informacija glede možnosti udeležbe
Kdaj? 3. – 4. maj 2013.
Kje? Dunaj, Avstrija.
Opis: TRIALOG obvešča, da bo sodeloval z organizatorji Srednjeevropskega socialnega foruma (The
European Crises: from the Center to the Periphery), in sicer tako, da bo udeležencem iz
srednjeevropskih držav kril stroške poti in nastanitve. Vsaka NVO bo morala ob prijavi predložiti še
pismo podpore, ki ga bo prejela s strani nacionalne platforme. Več informacij o Forumu najdete v
priponki, za dodatna pojasnila pa se obrnite na g. Lea Gabriela (lgabriel@gmx.net) ali ga. Eliso
Romero (information@trialog.or.at).

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 13. in 19. marcem 2013)
VIETNAM (podpora evropskim podjetjem)
Rok za prijavo: 12. junij 2013.
Več informacij
IZRAEL (EIDHR)
Rok za prijavo: 7. maj 2013.
Več informacij
HRVAŠKA (poslovna infrastruktura)
Rok za prijavo: 13. junij 2013.
Več informacij
AZERBAJDŽAN (podpora pri razvoju sistema medicinsko-socialne rehabilitacije)
Več informacij
LIBANON (podpora območjem, ki se soočajo z navalom beguncev iz Sirije in Libanona)
Rok za prijavo: 7. maj 2013.
Več informacij

NEPAL (nedržavni akterji in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 14. maj 2013.
Več informacij
GRUZIJA (sodelovanje malih kmetov)
Rok za prijavo: 7. maj 2013.
Več informacij
AZERBAJDŽAN (podpora državnemu skladu za socialno zaščito)
Več informacij
ZAMBIJA (podpora civilni družbi pri zaščiti pravic zapornikov in pripadnikov skupnosti LGBTI)
Rok za prijavo: 3. maj 2013.
Več informacij
FILIPINI (podpora evropskim podjetjem)
Rok za prijavo: 17. junij 2013.
Več informacij
JUŽNA AFRIKA (dostop do kvalitetnega osnovnega zdravstva)
Rok za prijavo: 29. april 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
2013 OCHA Humanitarian Research and Innovation Grant
Objavljen je razpis OCHA na področju humanitarnega raziskovanja in inovacij za leto 2013. Program
spodbuja in omogoča izvirne raziskave in pisanje na temo vprašanj in trendov, povezanih s
humanitarnimi potrebami in odzivom. Rok za prijavo je 15. april 2013, celoten informacijski in
prijavni paket pa najdete na naslednji povezavi.

Razpisi Fondation de France
Fondation de France objavlja naslednje tri razpise za projekte:
-Sredozemlje: povečanje ekonomske neodvisnosti mladih iz Maroka, Alžirije in Tunizije. Prijavitelj
mora biti lokalna NVO. Rok za prijavo je 18. april 2013.
-Zahodna Afrika: spodbujanje družinskega kmetovanja. Pogoj je partnerstvo z lokalno NVO. Rok za
prijavo je 28. marec 2013. Opis projekta v angleškem jeziku najdete tukaj.

-Podsaharska Afrika (francosko govoreče države): AIDS, zdravje in razvoj: spol in HIV. Prijava je
možna zgolj v francoskem jeziku. Rok za prijavo je 31. maj 2013.

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »EU Aid Volunteers«
ECHO je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »EU Aid Volunteers« za leto 2013.
Višina razpisanih sredstev je 1.200.000 evrov, zaprosite pa lahko za največ 600.000 evrov. Rok za
prijavo je 2. april 2013, celoten razpis pa najdete na spletni strani ECHO.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. februarju 2013)
Centralna afriška republika
Fidži in Samoa
Sirija
Karibi
Filipini
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.

Razpis za zbiranje predlogov Fundacije ALF
Fundacija ALF (Anna Lindh Foundation) je objavila razpis za zbiranje predlogov za leto 2013,
namenjen podpori tistih projektov, ki bodo spodbujali mobilizacijo in opolnomočenje civilne družbe
na področjih vključevanja in državljanstva. Na razpis se lahko prijavijo le članice ene izmed mrež
ALF. Rok za prijavo na razpis je 15. april 2013, podrobnejše informacije o razpisu pa najdete na
spletni strani Fundacije ALF.
25. marca 2013 ob 13h bo v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana) v okviru srečanja članic ALF v
Sloveniji potekala tudi delavnica o tem razpisu, v okviru katere bo sodelavka Sloge, Mojca Krisper
Figueroa, na kratko predstavila razpis ter ponudila pomoč pri oblikovanju projektov.

Usposabljanja in delovne priložnosti
Delavnice NVO standard kakovosti
CNVOS 11. aprila 2013 začenja z novim sklopom delavnic, s pomočjo katerih se boste
seznanili z zahtevami NVO standarda kakovosti in vzpostavili sistem v lastni
organizaciji. Sklop obsega pet poldnevnih delavnic (11.4., 18.4., 9.5., 16.5., 23.5.)
in celodnevni tečaj za notranjo presojo (13.6.). Rok za prijavo je 1. april 2013 oz. do zapolnitve
prostih mest, več informacij in povezavo do elektronske prijavnice pa najdete na spletni strani
CNVOS.

Tematsko usposabljanje za mentorje »Ali res znamo medgeneracijsko
sodelovati?«
Slovenska filantropija 26. marca 2013 organizira tematsko usposabljanje za
mentorje z naslovom »Ali res znamo medgeneracijsko sodelovati?«, ki bo
osredotočeno na naslednje teme:
- kaj pomeni medgeneracijsko prostovoljstvo v družbi
- kako se spopasti s predsodki in stereotipi med generacijami
- s katerimi izzivi in težavami se srečujemo pri organiziranju in kako jih obvladujemo
- kako zastaviti aktivnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje med generacijami
- primeri dobrih praks in izmenjava izkušenj.
Usposabljanje bo potekalo v prostorih Slovenske filantropije v Ljubljani. Rok za prijavo je 22.
marec 2013, več informacij in prijavnico pa najdete na spletni strani Slovenske filantropije.

Delavnica o statistiki pomoči DAC
Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj – CONCORD, katere
članica je tudi SLOGA, 24. aprila 2013 v Bruslju organizira delavnico,
v okviru katere se bodo udeleženci seznanili s tem, kako je statistika
pomoči zbrana in urejena ter z dostopnimi viri na spletni strani
Odbora za razvojno pomoč OECD (OECD-DAC). Več informacij o delavnici najdete na naslednji
povezavi.

Prosta delovna mesta na Overseas Development Institute
ODI na svoji spletni strani objavlja razpise za pet delovnih mest, z roki prijave med
24. marcem in 3. aprilom 2013. Vsi zainteresirani vabljeni k ogledu!

Direktor CONCORD-a
Evropska konfederacija CONCORD je objavila razpis za prosto
delovno mesto, in sicer za direktorja oz. direktorico, ki bo
vodil/-a celotno konfederacijo in njen sekretariat. Rok za prijavo je 25. marec 2013, celoten
razpis, vključno s prijavnim paketom pa najdete na spletni strani CONCORD.

