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Podprite aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij 
za pomoč Filipinom  

 
Ljubljana, 19. november 2013 - Konzorcij slovenskih 
nevladnih organizacij (NVO) pod okriljem Humanitarnega 
odzivnega centra - HOC, delujočega v okviru Sloge, se je 
pridružil pomoči Filipinom. Konzorcij sestavljajo Adra 
Slovenija, društvo Hrana za življenje in IRD Global Zavod. 
Organizacije skupaj zbirajo sredstva in pomagajo na terenu, 

ki ga je 8. novembra 2013 prizadel tajfun Haiyan. Po zadnjih podatkih je prizadetih več kot deset 
milijonov ljudi v 44 provincah. Brez bivališč je več kot štiri milijone ljudi. Število smrtnih žrtev je še 
vedno 3.976, število pogrešanih oseb pa je naraslo na 1.589. Najbolj potrebujejo vodo, hrano in 
namestitev (podatki: The National Disaster Risk Reduction and Management Council, 18. 11. 2013). 
 
POMAGATE LAHKO TUDI VI! Donacije lahko nakažete na: TRR Platforma SLOGA/HOC (Povšetova 37, 
1000 Ljubljana): SI56 6100 0000 6180 023; namen: POMOČ FILIPINOM. Za vse prispevke se vam že 
vnaprej najlepše zahvaljujemo! 
Podrobnejše informacije o aktivnostih slovenskih NVO na terenu in fotografije najdete na spletni 
strani HOC. 

 
Zbiranje sredstev poteka tudi v okviru ostalih slovenskih humanitarnih organizacij: Rdečega križa 
Slovenije, Slovenske karitas in UNICEF-a Slovenije. 
Foto: IRD 
 

 
Evropska komisija objavila javni razpis »Non-State Actors and Local 
Authorities in Development: Raising public awareness of development 
issues and promoting development education in the European Union« 

 
Bruselj, 19. november 2013 – Evropska komisija je v torek, 19. novembra 2013, 

objavila javni razpis »Non-State Actors and Local Authorities in Development: Raising public 
awareness of development issues and promoting development education in the European Union«. 
 

http://www.adra.si/
http://www.adra.si/
http://ffl.si/
http://www.ird.si/
http://www.humanitarni-center.si/novice-kate/84-aktualno-krizno-dogajanje/276-slovenija-je-na-filipinih.html
http://www.humanitarni-center.si/novice-kate/84-aktualno-krizno-dogajanje/276-slovenija-je-na-filipinih.html
http://www.rks.si/sl/Teden_Rdecega_kriza_Slovenije_3/Tajfun_Filipini/
http://www.rks.si/sl/Teden_Rdecega_kriza_Slovenije_3/Tajfun_Filipini/
http://www.karitas.si/slovenska-karitas-pomaga-prizadetim-ob-tajfunu-na-filipinih/
http://www.unicef.si/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384874464811&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134863
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384874464811&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134863


Cilj javnega razpisa je razviti zavest evropskih državljanov in kritično razumevanje soodvisnega 
sveta ter njihove vloge, odgovornosti in načina življenja v globalizirani družbi; podpirati njihovo 
aktivno sodelovanje v globalnih poskusih za izkoreninjenje revščine ter spodbujanje pravičnosti, 
človekovih pravic in trajnostnih načinov življenja. 
 
Razpis je sestavljen iz 5 sklopov: 
- SKLOP 1: Projekti globalnega učenja v okviru formalnega izobraževalnega sistema, ki jih vodijo NVO 
ali združenja NVO iz držav članic EU; okvirna dodelitev sredstev: 5.000.000 EUR, sofinanciranje: 3-5 
milijonov EUR;  
- SKLOP 2: Projekti globalnega učenja zunaj formalnega izobraževalnega sistema, ki jih vodijo NVO 
ali združenja NVO iz držav članic EU; okvirna dodelitev sredstev: 5.000.000 EUR, sofinanciranje: 3-5 
milijonov EUR;  
- SKLOP 3: Projekti kampanj in zagovorništva, ki jih vodijo NVO ali združenja NVO iz držav članic EU; 
okvirna dodelitev sredstev: 12.000.000 EUR, sofinanciranje 3-5 milijonov EUR.  
- SKLOP 4: Projekti globalnega učenja, kampanj in zagovorništva, ki jih vodijo NVO ali združenja NVO 
iz držav EU13; okvirna dodelitev sredstev: 6.000.000 EUR, sofinanciranje 1-5 milijonov EUR;  
- SKLOP 5: Projekti globalnega učenja, kampanj in zagovorništva, ki jih vodijo lokalne oblasti ali 
združenja lokalnih oblasti; okvirna dodelitev sredstev: 7.000.000 EUR, sofinanciranje 1-5 milijonov 
EUR. 
 
Gre za razpis, pri katerem se v prvi fazi odda koncept projekta. Na podlagi ocene koncepta so nato 
izbrani prijavitelji pozvani, da oddajo še celovito prijavo. 
 
Rok za oddajo vlog je 30. januar 2014.  

 
SLOGA do 28. novembra 2013 na e-naslovu darja.krstic@sloga-platform.org zbira vaša vprašanja 
glede omenjenega razpisa, nato pa jih bo preko Evropske konfederacije NVO za pomoč in razvoj - 
CONCORD naslovila na razpisovalca. 
10. decembra 2013 ob 13. uri vas vabimo na posvet glede razpisa, kjer bomo skupaj pregledali 
razpis, cilje, sklope, prioritete in sodelovanje.   
SLOGA vam bo prav tako nudila svetovanje v zvezi z razpisom oziroma pri pripravi koncepta 
projektov. 

 

 
Zadnje povabilo k sodelovanju pri 13. številki Slogopisa 

 
Ljubljana, 19. november 2013 – Priprava vsebine za naslednjo 
številko Slogopisa je tudi z vašo pomočjo že v polnem teku, še vedno 
pa ste NVO lepo vabljene k sodelovanju pri: 
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika 

mednarodno razvojno sodelovanje, humanitarna pomoč in globalno učenje, velikost vsaj 3 MG); 
b. rubrikah »Novičke iz Slovenije« in »Novičke iz sveta«: priprava krajšega članka o aktualnem 
dogajanju (do 150 besed in fotografija v velikosti nad 1 MG); 
c. rubriki »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z 
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (v časovnem obdobju 
od druge polovice decembra 2013 do konca februarja 2014). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 12. številki Slogopisa. Prosimo, da se držite navodil glede 
dolžine člankov in pripadajočega slikovnega materiala. Končen izbor objavljenih prispevkov naredi 
urednik (v primeru velikega števila prispevkov na podlagi kvalitete in datuma prejema slednjega). 
 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je ponedeljek, 25. 
november 2013 (na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa). 
 

 

 
 
 

mailto:darja.krstic@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2012.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org


Na rehabilitaciji v Sloveniji že 10. skupina otrok in mladostnikov iz Gaze 
 

Ljubljana, 19. november 2013 - 18. novembra 2013 je v okviru projekta »Rehabilitacija 
otrok in mladostnikov iz Gaze«, ki ga ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) 
skupaj z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS Slovenije (URI Soča) izvaja že od 
leta 2009, v Slovenijo prispelo 6 otrok in mladostnikov iz Gaze, tri spremljevalke 
(matere) in dve fizioterapevtki. V Sloveniji bodo ostali do 14. decembra 2013. Na 
rehabilitacijo so prišli otroci in mladostniki med 6. in 21. letom starosti, s hudimi 

telesnimi poškodbami, ki so posledica zadnjega konflikta (november 2012) na območju Gaze. Vseh 6 
bo deležnih strokovne oskrbe in rehabilitacije, fizioterapevtki pa izobraževanja s področja ortotike in 
protetike. 
Prihod 10. skupine otrok in mladostnikov so omogočili Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Republika 
Koreja in OFID (OPEC Fund for International Development). Več o tem si lahko preberete na spletni 
strani ITF-a. 
 

 

Pogled mladih na človekove pravice 
 

Dunaj, 19. november 2013 - Spomladi se je v okviru vsakoletnega filmskega 
festivala o človekovih pravicah na Dunaju »this human world« ter pod 
okriljem Informacijske službe OZN (UNIS) na Dunaju in Urada Visokega 
komisarja za begunce (UNHCR), ob podpori avstrijskega Zveznega ministrstva 

za umetnost, kulturo in izobraževanje, ponovno pričel tudi natečaj kratkega filma za mlade med 
10. in 20. letom starosti. Na natečaju, katerega glavna tema je bila letos »Children's Rights and 
Children seeking Refuge from war and persecution«, so sodelovali mladi iz Avstrije, Madžarske, 
Slovaške in Slovenije, 19. novembra 2013 pa je bilo nagrajenih 5 najboljših kratkih filmov. Nagrado 
za najboljši dokumentarni film je prejela skupina mladih iz Slovenije, več o natečaju in nagrajencih 
pa si lahko preberete tukaj.    
 
 

 

Koristni viri 
 
Macedonia: Between self-isolation and Euro-Atlantic integration; Mednarodni inštitut za 
bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). 
 
Israel and Palestine: The prospect for settlement and the regional balance of power; 
Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). 

 
 

 
 

 Dogodek: Teden globalnega učenja 2013: »Trajnostni življenjski slog tukaj in 
zdaj« 

 
Kdaj? 16. - 24. november 2013. 

 
Kje? Ljubljana. 
 
Opis: Med 16. in 24. novembrom 2013 v Sloveniji že sedmo leto poteka Teden globalnega učenja 
(TGU), ki ga koordinira SLOGA skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami. Namen letošnjega TGU z 
naslovom »Trajnostni življenjski slog tukaj in zdaj« je slovenski javnosti predstaviti pomen 
globalnega učenja za doseganje uravnoteženega in trajnostnega razvoja sveta. 
Program TGU 2013 si lahko preberete v priponki, za več informacij pa se obrnite na Slogo: 01 434 44 
02. 
 

http://www.itf-fund.si/news/the-10th-group-of-gaza-childrenyoung-adukts-at-uri-soca
http://www.itf-fund.si/news/the-10th-group-of-gaza-childrenyoung-adukts-at-uri-soca
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2013/unisvic191.html
http://www.ifimes.org/en/researches/macedonia-between-self-isolation-and-euro-atlantic-integration-2013-11-09/
http://www.ifimes.org/en/researches/israel-and-palestine-the-prospect-for-settlement-and-the-regional-balance-of-power-2013-10-24/
http://www.sloga-platform.org/images/stories/TGU_2013_-_program_final.pdf


 

Dogodek: Srečanje z novim direktorjem Evropske 
konfederacije CONCORD 

 
Kdaj? V torek, 3. decembra 2013, ob 9. uri. 

 
Kje? City Hotel Ljubljana. 
 
Opis: V Ljubljani bo 3. in 4. decembra 2013 potekalo Strateško srečanje TRIALOG-a. Vabimo vas k 
sodelovanju na drugem delu dogodka, torej 3. decembra. V otvoritvenem delu bo novi direktor 
Evropske konfederacije NVO za pomoč in razvoj - CONCORD Seamus Jeffreson predstavil glavne 
usmeritve in načrte konfederacije v prihodnjem letu. Sledili bosta razpravi o volitvah v Evropski 
parlament, ki se bodo odvile v letu 2014, ter o Evropskem letu razvoja 2015. Program dogodka si 
lahko preberete v priponki. 
Veseli bomo, če se boste lahko pridružili razpravi, prosimo pa vas, da udeležbo na dogodku potrdite 
najkasneje do 25. novembra 2013. 
 

 

Dogodek: Regionalna konferenca o 
globalnem učenju  

 
Kdaj? 4. in 5. december 2013. 
 
Kje? Mestni muzej Ljubljana. 
 
Opis: SLOGA v sodelovanju z ostalimi regionalnimi platformami ter s podporo Centra Sever-Jug Sveta 
Evrope in Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ) vabi na regionalno konferenco o globalnem učenju 
z naslovom »There is an alternative - TIA«. 
Namen konference je spodbuditi razpravo o konceptih globalnega učenja, globalnega državljanstva 
in nacionalne identitete v regiji Jugovzhodne Evrope. Cilj dvodnevnega dogodka je iskanje 
podobnosti in razlik v razumevanju omenjenih konceptov, pa tudi iskanje načinov za sodelovanje 
navkljub razlikam. 
Delovni jezik konference je angleščina. Več informacij o konferenci najdete v konceptu konference, 
vabilu in programu. 
 
Vljudno vas naprošamo, da nam svojo udeležbo na konferenci potrdite najkasneje do 27. 
novembra 2013 na e-naslov conference@sloga-platform.org. 
 

 

Dogodek: Mednarodna konferenca o migracijah in razvoju 
 

Kdaj? 5. in 6. december 2013. 
 
Kje? Mestni muzej Ljubljana. 
 
Opis: Takoj po zaključku regionalne konference o globalnem učenju TIA vas Mirovni inštitut vabi na 
mednarodno konferenco o migracijah in razvoju z naslovom »Razvoj akterjev razvoja: Migranti kot 
(ključni) akterji razvojnega sodelovanja – nov premik naprej« (Developing developers: Migrants as 
development actors – A new way forward), ki bo vključevala tudi Mednarodni sejem sodelovanja 
»Kako premostiti vrzel« (International Partnership Fair: Bridging the gap). Vabilo in program si 
lahko preberete v priponkah. 
Konference se bodo kot govorci udeležili strokovnjaki – tako iz vladnega kot iz nevladnega sektorja –  
s področja migracijskih politik in razvojnega sodelovanja iz Avstrije, Belgije, Gane, Italije, Slovaške, 
Slovenije in Velike Britanije. V panelnih diskusijah bodo preizpraševali koncepte razvojnega 
sodelovanja v povezavi z migracijami in odprli možnosti za nadaljnjo razpravo z vsemi udeleženimi. 
Na dogodku bomo predstavili tudi Srednjeevropski manifest o migracijah in razvoju (Central 
European Manifesto on Migration and Development), strateški dokument, ki vsebuje priporočila za 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/november13/trialog%20strategy%20meeting%20dec%202013%20-%20agenda.pdf
http://www.sloga-platform.org/images/stories/Regionalni_seminar_2013_-_concept_paper.pdf
http://www.sloga-platform.org/images/stories/Regionalna_konferenca_TIA_-_vabilo_final.pdf
http://www.sloga-platform.org/images/stories/Regionalna_konferenca_TIA_-_program.pdf
mailto:conference@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/94-spletna-stran/139-regionalna-konferenca-o-globalnem-ucenju-tia-there-is-an-alternative.html
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/november13/comide%20december%202013%20-%20vabilo.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/november13/comide%20december%202013%20-%20program.pdf


izboljšanje razumevanja koncepta razvojnega sodelovanja in migracij kot ključnega elementa v tem 
konceptu. 
Zaradi lažje organizacije svojo prisotnost na konferenci in/ali sejmu sodelovanja potrdite 
najkasneje do 25. novembra 2013 na e-naslov maja.ladic@mirovni-institut.si. 
 

 

Dogodek: Dobrodelna kulturna prireditev SAHRA 
 

Kdaj? V nedeljo, 24. novembra 2013, ob 18. uri. 
 

Kje? V Domu kulture Kamnik. 
 

Opis: Društvo MDD Merhamet in Zavod NUR vabita na dobrodelno kulturno 
prireditev SAHRA, v okviru katere si boste lahko ogledali fotografsko razstavo 
Matica Zormana o otrocih iz Gaze in plesno-glasbeni dogodek s številnimi 
nastopajočimi. Več informacij o dogodku najdete tukaj. 

 

 

Dogodek: Kulturna ambasada Palestine – otvoritev razstave 
Apartheid 

 
Kdaj? 26. november 2013. 

 
Kje? Maribor. 

 
Opis: Društvo Humanitas, Zofijini ljubimci in Gibanje za pravice 
Palestincev BDS Slovenija organizirajo že drugo Kulturno ambasado 
Palestine. Namen Kulturne ambasade Palestine je odpreti prostor za 
palestinsko zgodbo in glas Palestincev ter pogled onstran tistega, kar 
smo vajeni slišati in videti. Program letošnje Kulturne ambasade 
Palestine od 8. novembra 2013 poteka v Ljubljani in Mariboru. Sledi le 
še: Otvoritev razstave Apartheid (torek, 26.11., na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru; razstava bo na ogled do srede, 11. decembra 2013; do 24. novembra 2013 pa si lahko prav 
to razstavo ogledate v Vetrinjskem dvoru v Mariboru). 
Podrobnejše informacije najdete na Humanitasovi spletni strani.   
 

 

Dogodek: Tržnica prostovoljnih del 
 

Kdaj? 11. december 2013, od 9. ure dalje. 
 

Kje? V avli Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Kardeljeva 
ploščad 16, Ljubljana). 
 
Opis: Študentska organizacija Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Študentskim 
svetom Pedagoške fakultete organizira Tržnico prostovoljnih del, ki se jo bodo udeležile vse 
pomembnejše humanitarne in ostale NVO, predvsem iz Ljubljane in okolice. Namen dogodka je, da 
študentje spoznajo prednosti prostovoljstva, s katerim bi lahko pridobili tudi koristne izkušnje 
za kasnejšo zaposlitev. 
Organizacije, ki se želite udeležiti dogodka, svojo udeležbo potrdite najkasneje do 1. 
decembra 2013. Več informacij o dogodku najdete v priponki.  
 

 

 
 
 

mailto:maja.ladic@mirovni-institut.si
http://www.merhamet.si/dogodki/dobrodelna-kulturna-prireditev-sahra-2/
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&contid=476
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/november13/trznica%20prostovoljnih%20del.pdf


Usposabljanje za mlade mentorje in organizatorje prostovoljskih 
aktivnosti v Ljubljani 

 
Kdaj? V torek, 17. decembra 2013, med 9. in 16. uro. 

 
Kje? Na sedežu Slovenske filantropije (Poljanska cesta 12, Ljubljana). 

 
Opis: Slovenska filantropija organizira novo usposabljanje za mlade mentorje in organizatorje 
prostovoljskih aktivnosti, ki so stari do vključno 30 let in skrbijo za prostovoljce v organizacijah v 
Mestni občini Ljubljana. Glavne teme usposabljanja bodo naslednje:  
- vzpostavljanje kakovostnega prostovoljstva v organizaciji, 
- motivacija za prostovoljstvo, motivatorji ter priprava prostovoljskih aktivnosti, ki jih spodbujajo, 
- individualno spremljanje prostovoljcev, 
- vzpostavljanje dobrega odnosa med mentorjem in prostovoljci. 
Prijave sprejemajo do zasedenosti mest na e-naslov nevenka.alja.gerl@filantropija.org.  
Več informacij o usposabljanju in prijavnico najdete na spletni strani prostovoljstvo.org.    
 

 

 
 

Europe-Aid 
 
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 14. in 19. novembrom 2013) 
 
EU (krepitev ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih in spodbujanje globalnega učenja v EU) 
 
Rok za prijavo: 30. januar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MJANMAR (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 23. januar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
SIERRA LEONE (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 20. januar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (program čezmejnega sodelovanja med Makedonijo in Kosovom) 
 
Rok za prijavo: 20. januar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KITAJSKA (Center EU za podporo malim in srednjim podjetjem na Kitajskem) 
 
Rok za prijavo: 13. februar 2014. 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384858229130&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135157
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384782735507&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135270
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384782828360&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135229


Več informacij 
 

 
KOSTARIKA (podpora zmanjševanju osipa v srednjih šolah) 
 
Rok za prijavo: 30. januar 2014. 
 
Več informacij 
 

 

Iskanje partnerjev za razpis DEAR 
 
TRIALOG obvešča, da partnerje za aktualni razpis DEAR išče še mednarodna pobuda dance4life. 
 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni v novembru 2013) 
 
Kamerun 
 
Okrepitev zmogljivosti odzivanja 

 
DIPECHO - Južna Afrika in Indijski ocean 
 
Mali 
 
Mjanmar/Burma in Tajska 
 
Nigerija 
 
Sahel 
 
Slonokoščena obala 
 

 
Iskanje partnerjev za razpis Mednarodnega sklada Visegrad 
 
S strani TRIALOG-a smo prejeli povpraševanje poljske organizacije Women Matter Foundation za 
prijavo na razpis Mednarodnega sklada Visegrad. 
 
 

 

Delovne priložnosti 
 

Direktor ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti 
 

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) je 11. novembra 2013 objavila razpis za 
prosto delovno mesto direktorja ITF-a. Prijava: v roku 15 dni od objave. Več informacij 
najdete na spletni strani ITF-a. 

 

 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384783732725&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135267
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384783772675&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135265
http://www.trialog.or.at/images/doku/nl_dance4life_dear2013_nov_2013.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/cameroon_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/ERC_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/dipecho_southernafrica-indianocean_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/mali_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/Myanmar-Thailand_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/nigeria_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/sahel_fr.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/cote_ivoire_en.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/pl_women_matter_foundation_11_2013.pdf
http://www.itf-fund.si/news/razpis-za-delovno-mesto-direktorja-itf-a


Raziskovalni sodelavec s področja podnebnega financiranja 
 

Overseas Development Institute (ODI) je objavil razpis za prosto delovno mesto 
raziskovalnega sodelavca s področja podnebnega financiranja. Rok za prijavo je 24. november 
2013. Več informacij najdete na spletni strani ODI. 
 
 
 

 

 

 

 

http://jobs.odi.org.uk/VacancyInformation.aspx?VId=19984

