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Mesečne novosti knjižnice Hiša svetov
Ljubljana, 18. februar 2013 - Društvo Humanitas vabi v prostore specializirane
knjižnice Hiša svetov, kjer sedaj diši po naslednjih novih knjigah:
- EcoMind: changing the way we think, to create the world we want / Frances
Moore Lappé, Nation Books, 2011.
- Biofuels, land grabbing and food security in Africa /Prosper B. Matondi, Kjell
Havnevik in Atakilte Beyene, Zed Books, 2011.
- Oil and insurgency in the Niger Delta: managing the complex politics of petro-violence / Cyril Obi in
Siri Aas Rustad, Zed Books, 2011.
Knjižnica Hiša svetov je prostor za globalno učenje, ki je našla svoj prostor v posebnem kotičku
knjižnice Otona Župančiča. Najdete jo v pritličju, levo od glavnega vhoda knjižnice. Več informacij
najdete na spletni strani Društva Humanitas.

Potopisni večeri ob razstavi »Šola – ključ za razvoj: šolarji
Angole, Malavija in Gane«
Ljubljana, 15. februar 2013 - V sodelovanju s Slovenskim šolskim
muzejem je v prostorih Društva za ZN za Slovenijo že od novembra
2012 na ogled razstava »Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole,
Malavija in Gane« (razstavo si je možno ogledati še vse do aprila).
Ob razstavi so bili organizirani tudi potopisni večeri, na katerih so
avtorji razstave obiskovalcem približali svoje izkušnje. Društvo za ZN za Slovenijo že nekaj let izvaja
kampanjo z namenom obveščanja javnosti o milenijskih razvojnih ciljih. Drugi milenijski cilj je do
leta 2015 zagotoviti univerzalno osnovnošolsko izobrazbo vseh otrok. Pravica do izobrazbe je namreč
ena od temeljnih človekovih pravic, ki je bistvenega pomena za razvoj človekove osebnosti in
kvalitetnega življenja. Tega so se zavedali tudi avtorji razstave Tomaž Gorenc, Tina Palaić in Polona
Koželj, ki so v Angoli, Gani in Malaviju opravljali prostovoljno delo na področju izobraževanja, o
katerem priča tudi sama razstava. Več o tem si lahko preberete v priponki. Foto: Peter Kumer

»Moje telo – moje pravice«
Ljubljana, 14. februar 2013 - V Amnesty International (AI) so
pretekli teden pričeli s kampanjo »Moje telo - moje pravice«,
namenjeno izboljšanju spolnih in reproduktivnih pravic (s
poudarkom na mladih ženskah in dekletih). Do kršitev omenjenih
pravic žal prihaja na vsakodnevni ravni, posledice pa so velikokrat
brutalne in tudi smrtonosne. AI poudarja, da je že okoli 150
milijonov deklet, mlajših od 18 let, doživelo kakšno obliko
spolnega nasilja, da zna le 34 odstotkov mladih v državah v razvoju odgovoriti na osnovna vprašanja
o HIV in preprečevanju okužbe itd. Vsi, ki želite ukrepati, ste vabljeni k podpisu peticije, s katero
boste svetovne voditelje pozvali k zaščiti spolnih in reproduktivnih pravic današnjih in naslednjih
generacij. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Amnesty International Slovenije.

Slovenska filantropija vabi k sodelovanju pri 4. Dnevu za
spremembe
Ljubljana, 12. februar 2013 – Slovenska filantropija, Združenje za
promocijo prostovoljstva, že četrtič zapored pripravlja Dan za
spremembe, ki bo potekal v petek, 5. aprila 2013, s tematskim
naslovom »Prostovoljci širimo solidarnost«. Tema letošnjega Dneva za spremembe je namreč
izmenjava predmetov (kuhinjskih pripomočkov, gospodinjskih aparatov, pripomočkov za prostočasne
aktivnosti, drugih uporabnih predmetov, večjih kosov oblačil, knjig, priročnikov itd.), s katero želijo
čim več osnovnošolcem omogočiti, da se udeležijo šole v naravi. Kdor bo na dogodku našel kaj
primernega zase, bo za izbrano odštel vsaj 0,50 evra in s tem doniral v šolski sklad lokalne šole. Vsak
organizator bo odprl Knjigo donatorjev, ki bo namenjena evidenci donatorjev in zbranih sredstev.
Slovenska filantropija k sodelovanju vabi vse zainteresirane, za pomoč pri organizaciji pa so pripravili
tudi priročnik s košarico idej in pripomočkov ter promocijske materiale. Več informacij o 4. Dnevu za
spremembe, vključno s priročnikom in prijavnico, najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org.

Izšla publikacija »Vidik človekovih pravic glede naravne in kulturne
dediščine: Vloga UNESCO«
Ljubljana, 15. februar 2013 - Lani je minilo 40 let od sprejetja Konvencije o
svetovni kulturni in naravni dediščini, ki jo je Generalna skupščina Organizacije
Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) sprejela 16. novembra
1972. Društvo za ZN za Slovenijo je v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo

za UNESCO obletnico obeležilo z izdajo publikacije »Vidik človekovih pravic glede naravne in
kulturne dediščine: Vloga UNESCO«. V publikaciji so najprej predstavljeni cilji, načela in organizacija
OZN, nato je pojasnjen koncept človekovih pravic in generacije človekovih pravic, v nadaljevanju pa
je podrobneje razložen koncept kulturnih pravic in varstva okolja. Kot aplikacija delovanja sistema
OZN je predstavljeno delovanje UNESCO pri zaščiti naravne in kulturne dediščine ter zaščiteni
spomeniki naravne in kulturne dediščine v Sloveniji. Več o tem si lahko preberete v priponki,
publikacija pa je na voljo na Društvu.

Irsko predsedstvo Svetu EU mora nasloviti poglavitne vzroke globalne
revščine in podnebnih sprememb
Dublin, 11. februar 2013 – Irsko združenje nevladnih razvojnih organizacij – Dóchas
je 11. februarja 2013 izdalo dokument o stališču z naslovom »The World We Want:
the Opportunity of the Irish EU Presidency«, ki določa štiri ključna področja
delovanja, preko katerih bo EU naslovila poglavitne vzroke globalne revščine in podnebnih
sprememb. Dokument vključuje tudi širiši pogled na obdobje po letu 2015, ki bi ga lahko EU
septembra letos uporabila na pogajanjih v okviru Vrha ZN. Po mnenju irskih NVRO je namreč
izjemnega pomena prav to, da se bodo svetovni voditelji strinjali o novem okvirju, ki bo zagotavljal
človekove pravice za vse, ekonomsko in socialno pravičnost ter okoljsko trajnost.

Koristni viri
»The Impact of the Crisis on Civil Society Organizations in the EU – Risks and Opportunities«;
European Economic and Social Committee.
»Dare to educate Afghan girls«, Shabana Basij-Rasikh (video); TED CONFERENCES, LLC (2012).
»Sweet nothings: the human cost of a British sugar giant avoiding taxes in southern Africa«;
ActionAid.

5. generalna skupščina EMUNI in konferenca po
potrebi
Kdaj? V soboto, 23. februarja 2013.
Kje? Piran.
Opis: Vljudno vabljeni na 5. generalno skupščino EMUNI in konferenco z naslovom »Maritime and
Land Highways as a Tool of Integrating the Mediterranean Basin«. Več informacij najdete na uradni
spletni strani dogodka.

Delovni posvet »Finančno poročanje v okviru novih
javnih razpisov za Evropski sklad za begunce in
Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih
držav«
Kdaj? V torek, 26. februarja 2013, ob 12. uri.
Kje? Policijska akademija, Tacen.

Opis: Projektna enota za evropska sredstva Ministrstva za notranje zadeve vabi na delovni posvet z
naslovom »Finančno poročanje v okviru novih javnih razpisov za Evropski sklad za begunce in Evropski
sklad za vključevanje državljanov tretjih držav«, katerega namen je predstavitev načrtovanih
sprememb v okviru novih javnih razpisov na področju pred-financiranja, finančnega poročanja in
upravičenih stroškov. Organizatorji prosijo za potrditev prisotnosti na pees.mnz@gov.si ali na 01 428
44 54. Vabilo si lahko preberete v priponki.

Interdisciplinarni dogodek Afriška izkušnja
Kdaj? V sredo, 27. februarja 2013, med 14. in 17. uro.
Kje? Fakulteta za družbene vede (predavalnica 3), Ljubljana.
Opis: Mirovni inštitut vas vabi na predavanje prof. Gertrude Fester iz Južne Afrike z naslovom
»Options for positive development, immigration and gender equality in Africa: a utopian dream or a
possible objective?«. Sledila bosta projekcija dokumentarnega filma »Save yourself? The life of a
development project in Rwanda« ter pogovor o procesu pokonfliktne obnove v Ruandi in Južni Afriki
z Vlasto Jalušič (avtorica dokumentarnega filma), Vestine Mutangampundu (članica Ženskega centra
Nyamirambo iz Ruande) in Gertrude Fester. Vabilo si lahko preberete v priponki.

Kaj »razvijamo« v konceptu razvojnega sodelovanja in
kakšno vlogo imajo pri tem migracije?
Kdaj? V četrtek, 28. februarja 2013, ob 18. uri.
Kje? Atrij Mestnega muzeja (Gosposka ulica 15, Ljubljana).
Opis: Mirovni inštitut vas vabi na omizje z naslovom Kaj »razvijamo« v konceptu razvojnega
sodelovanja in kakšno vlogo imajo pri tem migracije?, v okviru katerega bodo z Vlasto Jalušič z
Mirovnega inštituta, Francijem Zlatarjem iz Slovenske filantropije, Maxom Zimanijem iz Zavoda
Global, Nikolaiem Jeffsom s Fakultete za humanistične študije Koper in Gertrude Fester iz Centra za
spol, kulturo in razvoj iz Ruande kritično razmišljali o pojmih razvoja in migracij v današnjem
globaliziranem svetu. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku. Zaradi lažjega načrtovanja
organizatorji prosijo, da svojo udeležbo sporočite na maja.ladic@mirovni-institut.si ali na 01 234 77
20. Vabilo si lahko preberete v priponki.

Projekcija filma Doktrina šoka
Kdaj? V sredo, 6. marca 2013, ob 17.30 uri.
Kje?

V

knjižnici Hiša svetov v pritličju Knjižnice Otona Župančiča, Ljubljana.

Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na filmski večer, na katerem bodo predvajali film
Doktrina šoka (2009), režiserjev Mata Whitecrossa in Michaela Winterbottoma. Več informacij bo v
kratkem objavljenih na Humanitasovi spletni strani.

Kongres na temo človekovih pravic
Kdaj? 10 – 13. april 2013.
Kje? Reykjavik, Islandija.
Opis: Institute for Cultural Diplomacy in islandsko ministrstvo za notranje zadeve organizirata
kongres z naslovom »Human Rights Protection & International Law: The Multifaceted Dilemma of
Restraining and Promoting International Interventions«, katerega rezultat bo dokument, ki bo
vključeval odgovor na vprašanje, kako preseči dilemo o omejevanju in spodbujanju vseh oblik
mednarodnih intervencij. Več informacij o dogodku najdete na naslednji povezavi.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 12. in 21. februarjem 2013)
ALŽIRIJA (»Renforcement du dispositif algérien d’accréditation«)
Rok za prijavo: 28. marec 2013.
Več informacij
GRUZIJA (institucionalna krepitev Državnega urada za revizijo)
Več informacij
JORDANIJA (krepitev zmogljivosti revizijskega urada)
Rok za prijavo: 11. april 2013.
Več informacij
KOSOVO (podpora socialnim partnerjem)
Rok za prijavo: 21. maj 2013.
Več informacij
GVAJANA (podpiranje vključevanja nacionalnih organizacij civilne družbe in zasebnega sektorja)
Rok za prijavo: 1. april 2013.
Več informacij
KAMERUN (spremljevalni ukrepi za banane)
Rok za prijavo: 21. maj 2013.
Več informacij

CIPER (zagotavljanje štipendij za turško skupnost)
Več informacij
EGIPT (krepitev institucionalnih zmogljivosti agencije EGYPTERA)
Rok za prijavo: 22. april 2013.
Več informacij
IZRAEL (krepitev organizacijskih, tehničnih in administrativnih zmogljivosti ter posodobitev
zakonodaje s področja olja in plina)
Rok za prijavo: 23. april 2013.
Več informacij
KOSOVO (»Sistem subvencij EU za sever«)
Rok za prijavo: 3. april 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
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
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.

Usposabljanja in delovne priložnosti
Katalog Sloginih usposabljanj
SLOGA bo tudi v letu 2013 nadaljevala z organizacijo
usposabljanj za NVO, razdeljena pa bodo v tri sklope,
in sicer zagovorništvo in vodenje kampanj, vsebinske teme ter evalvacija projektov. Več informacij o
načrtovanih Sloginih usposabljanjih v obdobju do junija 2014 najdete v Katalogu Sloginih
usposabljanj, ki ga objavljamo na Slogini spletni strani.

Program Regional Academy on the United
Nations
Mednarodni program Regional Academy on the United Nations (RAUN) je namenjenem dodiplomskim
(zadnji letnik) in podiplomskim študentom mednarodnih odnosov in sorodnih področij (predvsem
prava in ekonomije). Tema RAUN 2013-2014 se glasi »Engaging Youth for Effective Governance».
Udeleženci se bodo morali udeležiti štirih zasedanj (maja v Pragi, avgusta v Ljubljani, oktobra v
Szegedu in januarja prihodnje leto na Dunaju). Zainteresirani študenti morajo posredovati
izpolnjen prijavni obrazec (Expression of interest form for students), motivacijsko pismo in
življenjepis do 24. februarja 2013. Več informacij o programu, vključno s prijavnim obrazcem,
najdete v priponki.

Spomladanski sklop
Humanitarian Action«

usposabljanj

»Certificates

in

CERAH (Geneva Centre for Education and Research in
Humanitarian Action) obvešča, da s spomladanskim sklopom
usposabljanj (Certificates in Humanitarian Action) pričenja 8. aprila 2013. Sklop bo trajal do 24.
maja 2013, udeleženci pa lahko izbirajo med naslednjimi tremi tečaji:
1. »Health in Humanitarian Emergencies«;
2. »Legal Environment of Humanitarian Action«;
3. »Human Resources Management in Humanitarian Settings«.
Rok za prijavo je 15. marec 2013. Več informacij o posameznih sklopih usposabljanj najdete na
spletni strani CERAH.

Humanitarno usposabljanje na terenu
Global Emergency Group med 20. in 24. majem 2013 v Virginiji (ZDA)
organizira humanitarno usposabljanje na terenu, ki ga bodo vodili
mednarodno priznani strokovnjaki s področja upravljanja in vodenja kriz
ter kriznih razmer. Namenjeno je posameznikom, ki se želijo usposobiti
za delo v humanitarnih operacijah na terenu oz. tistim, ki se želijo boljše
spoznati s terenskim vidikom operacij humanitarnega odziva. Rok za
prijavo je 1. april 2013 oz. do zapolnitve prostih mest, več informacij o usposabljanju pa najdete
na naslednji povezavi.

Magistrski program Sodelovanje in
razvoj
Univerza v Paviji (Italija) zbira prijave za magistrski študijski program Sodelovanje in razvoj za
akademsko leto 2013-2014, ki se bo izvedel že sedemnajstič. Rok za prijavo je 30. april 2013,
podrobnejše informacije pa najdete na spletni strani Univerze v Paviji.

Mreža VOICE išče sodelavca na področju politik in komuniciranja
Mreža VOICE je na svoji spletni strani objavila razpis za sodelavca na področju
politik in komuniciranja. Izbrani kandidat (m/ž) bo z delom pričel v začetku aprila
2013, zaključil pa konec leta 2014. Rok za prijavo je 22. februar 2013.

Prosto delovno mesto: koordinator Mednarodnega konzorcija za
invalidnost in razvoj
Mednarodni konzorcij za invalidnost in razvoj (International Disability and
Development Consortium - IDDC) je objavil razpis za koordinatorja IDDC. Gre za
globalni konzorcij 23 organizacij, ki v več kot 100 državah sveta podpirajo
aktivnosti na področju invalidnosti in razvoja. Rok za prijavo je 25. februar
2013, celoten razpis pa si lahko preberete na spletni strani IDDC.

