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Stališče nevladnih organizacij glede razpisa Evropske komisije za
področje globalnega učenja
Ljubljana, 20. maj 2013 - SLOGA je na Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) posredovala
informacijo in svoje stališče o predlogu Evropske komisije (EK) glede spremembe pogojev za
kandidiranje NVO na razpis za področje globalnega učenja (NSA - LA), in sicer z namenom oz. ţeljo,
da bi se MZZ pri EK zavzelo za naša stališča. Prav tako je SLOGA sodelovala pri oblikovanju stališč za
skupen poziv v okviru Trialog-a, preko koordinatorja Slogine delovne skupine za globalno učenje pa
tudi pri oblikovanju stališča CONCORD-a o omenjenem razpisu.

Slogino sporočilo ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in
razvoj
Ljubljana, 21. maj 2013 - Vsako leto 21. maja obeleţujemo svetovni dan kulturne
raznolikosti za dialog in razvoj, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila

decembra 2002, Organizacija Zdruţenih narodov za izobraţevanje, znanost in kulturo (UNESCO) pa je
ţe leta 2001 sprejela Univerzalno deklaracijo o kulturni raznolikosti.
21. maj je torej priloţnost za poglobitev razumevanja vrednot kulturne raznolikosti, pa tudi za
povečanje globalnega soţitja med ljudmi. Zaradi visoke stopnje globalizacije dandanašnji ni moč
sobivati brez spoštovanja raznolikih kultur, jezikov, tradicij, norm in načinov ţivljenja. To ni vedno
najlaţja naloga, saj je včasih teţko razumeti, tolerirati ali sprejeti nekaj, kar nam je popolnoma tuje
ali neznano. Prav zato je ključno voditi stalen dialog o raznolikosti sveta in s tem vzbuditi
medsebojno zaupanje, najboljši predpogoj za doseganje napredka, človekovega razvoja,
enakopravnosti in človekovih pravic.
Ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in razvoj sta se leta 2011 Zavezništvo civilizacij
OZN in UNESCO, skupaj s številnimi drugimi organizacijami, povezala v kampanjo, ki je pozivala vse
nas, da »Naredimo eno stvar za raznolikost in vključevanje« (ang. Do One Thing For Diversity and
Inclusion). Cilji letošnje kampanje, ki spodbuja ljudi in organizacije po celem svetu h konkretnim
aktivnostim za podporo raznolikosti, pa so: okrepiti ozaveščenost o pomembnosti medkulturnega
dialoga, raznolikosti in vključevanja, oblikovati svetovno skupnost, ki bo v vsakdanjem ţivljenju
podpirala raznolikost, ter premagati polarizacijo in stereotipe, in sicer z namenom boljšega
razumevanja in sodelovanja med pripadniki različnih kultur.
Več informacij o svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in razvoj najdete na spletni strani
OZN. Kampanji Do One Thing For Diversity and Inclusion pa se lahko pridruţite na socialnem omreţju
Facebook.

Okrogla miza o konfliktu v Maliju
Ljubljana, 16. maj 2013 - Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo je v
sodelovanju s Fakulteto za druţbene vede (FDV) 16. maja 2013 organiziralo
okroglo mizo z naslovom »Konflikt v Maliju«, katere se je udeleţil tudi
predstavnik Sloge, Aleš Rovšnik. Gostje okrogle mize so bili dr. Bojko Bučar
(dekan FDV in predsednik Društva za ZN za Slovenijo), g. Ibrahim Nouhoum
(direktor Afriškega foruma) in ga. Špela Spanţel (v. d. direktorice Direktorata za kulturno dediščino
na Ministrstvu za kulturo in članica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO). Govorci so se
osredotočili predvsem na ozadje trenutnega konflikta, ki traja ţe pribliţno od začetka leta 2012,
spopadi pa se nadaljujejo tudi po tem, ko je Francija, z namenom pregona skrajnih islamskih skupin,
izvedla intervencijo na severnem delu Malija. Ob zaključku okrogle mize se je večina prisotnih
strinjala, da so poglavitni vzroki za konflikt, ki se je pravzaprav začel ţe v 60-ih letih prejšnjega
stoletja, predvsem socialno-ekonomski poloţaj prebivalcev drţave, neenakomerna porazdelitev virov
in marginalizacija nekaterih delov drţave oziroma druţbenih skupin. Drţava, ki je po svoji površini
nekajkrat večja od Francije, hkrati pa večino njenega severnega dela predstavlja izjemno redko
poseljena in nenadzorovana puščava, je tako še toliko bolj dovzetna za vmešavanje tujih sil in
skrajnih skupin oziroma gibanj. Poročilo z okrogle mize si lahko preberete tudi na spletni strani
Društva za ZN za Slovenijo. Foto: Društvo za ZN za Slovenijo

Sodelovanje na mednarodnem festivalu Memefest 2013
Ljubljana, 15. maj 2013 – Društvo Humanitas obvešča o moţnosti
sodelovanja na mednarodnem festivalu Memefest 2013, festivalu
druţbeno odzivnih komunikacij in umetnosti. Krovna tema letošnjega Memefesta je demokracija
hrane, tako da ste vabljeni, da s svojim kritičnim tekstualnim prispevkom / vizualnim delom
odgovorite na vprašanje »Kaj menite o demokraciji hrane?«. Natečaj je razdeljen na tri področja:
kritično pisanje, vizualne komunikacije in na kategorijo »Beyond…«. Sodeluje lahko vsak, rok za
posredovanje del pa je 31. maj 2013. Več informacij najdete na spletni strani Memfesta, za
dodatna pojasnila pa se lahko obrnete tudi na Dejana Vodeba (dejan@memefest.org in 041 953 695).

Povabilo k sodelovanju na Festivalu fotografije in človekovih
pravic 2013
Ljubljana, 20. maj 2013 – Ponovno vas obveščamo, da Ekvilib Inštitut v
sodelovanju s SPP Zavodom za promocijo fotografije vabi fotografe k
sodelovanju na Festivalu fotografije in človekovih pravic 2013, ki bo
potekal med 29. majem in 1. junijem 2013, njegova častna
pokroviteljica pa je varuhinja človekovih pravic RS Vlasta Nussdorfer. Vse zainteresirane fotografe
vabijo k sodelovanju na dveh fotografskih natečajih na temo človekovih pravic, katerih zmagovalne
fotografije oz. multimedije bodo razstavljene na omenjenem festivalu. Rok za prijavo je 27. maj
2013, več informacij o natečajih, nagradah in moţnosti sodelovanja pa je dostopnih na portalu
umetnosti za druţbene spremembe Globalna SOFA ali v priponkah, ki jih objavljamo na Sloginem
spletnem portalu za globalno učenje. Foto: Giulio Di Sturco (zmagovalec preteklega natečaja
Globalni svet: skozi objektiv človekovih pravic)

Povabilo k izpolnitvi vprašalnika
proračuna Evropske unije

o

načrtovanju

razvojnega

Bruselj, 15. maj 2013 - Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj –
CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, vabi vas in vaše partnerje v drţavah v razvoju k izpolnitvi
vprašalnika o načrtovanju razvojnega proračuna EU, katerega namen je oceniti vključenost NVO v
prvo fazo načrtovanja in učinkovitost le-te. Rezultati vprašalnika bodo sluţili kot osnova za vplivanje
na drugo fazo načrtovanja razvojnega proračuna EU, ki se bo pričela v kratkem, pa tudi za ocenitev
implementacije zavez EU na področjih sodelovanja delegacij EU z NVO, skladnosti politik za razvoj,
človekovih pravic in demokracije idr.
Vprašalnik, za katerega boste porabili največ 20 minut časa, je na voljo v angleškem, francoskem ali
španskem jeziku, izpolniti pa ga je potrebno do 31. maja 2013. Več informacij o procesu najdete v
priponki.

Debatna
ura
o
vlogi
mednarodnega
prostovoljstva v humanitarnih izzivih
Kdaj? V ponedeljek, 27. maja 2013, ob 10.30 uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Vljudno vabljeni na razpravo o vlogi mednarodnega prostovoljstva v humanitarnih izzivih. Z
debato ţelimo prvenstveno spodbuditi nadaljnji dialog med NVO in Ministrstvom za zunanje zadeve
RS na področju mednarodnega prostovoljstva in humanitarne pomoči ter osvetliti vlogo NVO v novo
nastajajoči globalni humanitarni iniciativi EU Aid Volunteers. Povabljeni gostje na debatni uri bodo
Janja Mikulan (prostovoljka projekta EUROSHA), predstavnik Direktorata za mednarodno razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ in predstavniki NVO, ki se ukvarjajo z mednarodnim
prostovoljstvom. Naprošamo vas za prijavo udeleţbe na ales.rovsnik@sloga-platform.org,
podrobnejše vabilo pa si lahko preberete v priponki.

Sestanek Slogine delovne skupine za globalno učenje
Kdaj? V sredo, 5. junija 2013, ob 14. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).

Opis: Slogina delovna skupina za globalno učenje se bo ponovno sestala v začetku junija, ena izmed
glavnih tem naslednjega sestanka pa bodo dolgoročne prioritete delovne skupine na področju
globalnega učenja. Za več informacij se obrnite na Aleša Rovšnika (ales.rovsnik@sloga-platform.org).

Osrednja prireditev Festivala prostovoljstva
Kdaj? V četrtek, 23. maja 2013.
Kje? Ljubljana.
Opis: V organizaciji Slovenske filantropije, Zdruţenja za promocijo prostovoljstva, med 18. in 25.
majem 2013 pod sloganom Prostovoljci - nosilci sprememb poteka ţe 14. Festival prostovoljstva. Še
posebej vas ţelimo opozoriti na osrednjo prireditev Festivala, ki bo potekala v četrtek, 23. maja
2013, v Ljubljani, program pa bo vključeval tudi predstavitev organizacij na stojnicah, med katerimi
bo tudi SLOGA. Več informacij o Festivalu najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org.

Mednarodna konferenca o kulturi in razvoju
Kdaj? 23. – 24. maj 2013.
Kje? Mestni muzej Ljubljana (Gosposka 15, Ljubljana).
Opis: Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana organizira mednarodno konferenco z naslovom
Kreativna ekonomija kot vez med kulturo in razvojem. Konferenca je del mednarodnega projekta
AWARD, pri katerem kot partnerska organizacija sodeluje tudi Mirovni inštitut. Program konference
najdete na spletni strani Mirovnega inštituta.

Svečana podelitev priznanja Ţivka Pregla
Kdaj? V četrtek, 23. maja 2013, ob 18. uri.
Kje? V Atriju ZRC (Novi trg 2, Ljubljana).
Opis: Vljudno vabljeni na svečano podelitev priznanja Ţivka Pregla, ki je nastalo na pobudo
sodelavcev in sodelavk Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije in nekdanjega Zavoda za odprto
druţbo – Slovenija. Ţivko Pregl je bil soustanovitelj in podpredsednik Slovenske filantropije ter
predsednik sveta Zavoda za odprto druţbo – Slovenija. Ob lanski dvajsetletnici ustanovitve obeh
organizacij, v spomin na Ţivka Pregla in z ţeljo, da bi spodbujali civilnodruţbene dejavnosti
nevladnih organizacij, skupin in posameznikov, so pobudniki in pobudnice ustanovili priznanje, ki
nosi njegovo ime. Vabilo si lahko preberete v priponki.

Video konferenca »Slovenija in Zdruţene drţave Amerike: pristopi k
uspešni integraciji manjšin«
Kdaj? V četrtek, 23. maja 2013, med 18. in 19.30 uro.
Kje? V prostorih ameriškega veleposlaništva v Ljubljani – Cankarjeva 1, 7. nadstropje
(dogodek bo predvajan tudi preko interneta).
Opis: Ameriško veleposlaništvo vabi k aktivni udeleţbi na konferenci, v okviru katere bosta bivši
pravosodni minister Aleš Zalar in sodnica ameriškega zveznega sodišča Susan Ritchie Bolton skupaj z
udeleţenci razpravljala o strategijah in pristopih k uspešni integraciji manjšin in dostopu do sodnega

varstva. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Udeleţba je moţna zgolj na podlagi vabila, ostali pa
lahko dogodek spremljajo preko interneta. Vabilo s programom si lahko preberete v priponki.

Nadaljevanje serije razprav »Kriza rasti«
Kdaj? V četrtek, 23. maja 2013, ob 19. uri.
Kje? Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana).
Opis: V organizaciji društev Focus in Humanitas se bo odvil še drugi
dogodek v seriji razprav »Kriza rasti«. Tokrat za vas pripravljajo
projekcijo filma Ekonomija sreče (ang. The Economics of Happines,
2011), v katerem je lokalna ekonomija predstavljena kot alternativa današnjemu globaliziranemu
gospodarstvu, ki med drugim vodi v razslojevanje, okoljski kaos in brezsmiselne vojne. Po ogledu bo
sledila razprava z Marjano Kos, ekonomistko, ki se ukvarja z raziskovanjem in širjenjem znanja o
denarnem sistemu, komplementarnih valutah in trajnostni ekonomiji, ter Zoranom Jurijem
Tomsitsem, predstavnikom Eko kroga in predsednikom Društva Tranzicijsko mesto Trbovlje. Več
informacij o dogodku najdete v priponki.

Dan raznolikosti – povabilo k sodelovanju
Kdaj? V soboto, 25. maja 2013, med 11. in 16. uro.
Kje? Prešernov trg, Ljubljana.
Opis: Inštitut za afriške študije vas v sklopu Tedna Afrike vabi na prireditev Dan raznolikosti. Na ta
dan se bodo po različnih stojnicah predstavile afriške in ostale organizacije, ki v Sloveniji delujejo na
področju promocije afriške kulture in kulturnega ter gospodarskega sodelovanja med drţavami Afrike
in Slovenijo. Vabljeni torej k sodelovanju pri aktivnostih Dneva raznolikosti, bodisi s predstavitvijo
svojega dela na eni izmed stojnic ali z izvedbo drugih aktivnosti. Več informacij o dogodku najdete v
priponki, za dodatna pojasnila pa se obrnite na: aster@africanstudy.org, (01) 241 02 90.

Nogometni turnir za mir in enotnost 2013
Kdaj? V nedeljo, 26. maja 2013, ob 11. uri.
Kje? NK KRIM (Pot k ribniku 20, Ljubljana).
Opis: Društvo Nigerijcev v Sloveniji, v sodelovanju z Društvom afriški center, vljudno vabi na
Nogometni turnir za mir in enotnost 2013, katerega glavni cilji so krepitev telesa in duha,
premagovanje drugačnosti ter spodbujanje integracije in socialne vključenosti ranljivih skupin.
Vabilo si lahko preberete v priponki.

Vabilo na tiskovno konferenco
Kdaj? V ponedeljek, 27. maja 2013, ob 12. uri.
Kje? ICPE (Dunajska 104, Ljubljana).
Opis: Po zelo uspešnem mednarodnem posvetu Drugi dan Afrike v Sloveniji, ki je potekal 7. in 8.
maja 2013 v Ljubljani, vas organizatorji vabijo še na tiskovno konferenco, v okviru katere bodo
predstavljeni zaključki omenjenega posveta. Vabilo si lahko preberete v priponki.

Predavanje: »Srbija in EU«
Kdaj? V torek, 28. maja 2013, ob 16. uri.
Kje? Hotel Lev, Ljubljana (omogočen bo tudi video prenos v ţivo).
Opis: Mednarodni inštitut za bliţnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) vas v okviru cikla predavanj
»Zahodni Balkan in EU« vljudno vabi na predavanje Zorana Ţivkovića, nekdanjega predsednika Vlade
Republike Srbije z naslovom »Srbija in EU«. Predavanje bo v srbskem jeziku, po predavanju pa bo
sledil še pogovor. Organizatorji prosijo za potrditev udeleţbe na tel. št. (01) 430 15 33 oz. na enaslov ifimes@ifimes.org. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani IFIMES.

Festival fotografije in človekovih pravic
Kdaj? 29. maj – 1. junij 2013.
Kje? Ljubljana.
Opis: Ekvilib Inštitut, v sodelovanju s SPP Zavodom za promocijo fotografije in KUD-om France
Prešeren, vabi na Festival fotografije in človekovih pravic, ki se osredotoča na fotografijo kot orodje
za zaščito in promocijo človekovih pravic ter na izraţanje kritičnega pogleda in spodbujanje razprave
o aktualnih, globalno-lokalnih druţbenih vprašanjih. S festivalom ţelijo prispevati h grajenju kulture
človekovih pravic, ki priznava dostojanstvo ter enakovrednost vseh posameznikov globalne druţbe.
Pridruţite se jim na delavnicah, razstavah, predavanjih in razpravah na različne teme vizualnega
prikazovanja človekovih pravic. Častna pokroviteljica festivala je varuhinja človekovih pravic RS
Vlasta Nussdorfer. Program festivala si lahko preberete v priponki oziroma na Ekvilibovem portalu
umetnosti za druţbene spremembe Globalna SOFA.

17. andragoški kolokvij: Izobraţevanje priseljencev v luči Evropskega
leta drţavljanov
Kdaj? V sredo, 5. junija 2013, ob 9.30 uri.
Kje? V veliki dvorani Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport (P 01) (Masarykova 16, Ljubljana).
Opis: Andragoški center Slovenije (ACS) v okviru Tedna vseţivljenjskega učenja 2013 organizira
strokovni dogodek z naslovom Izobraţevanje priseljencev v luči Evropskega leta drţavljanov. Na
dogodku bodo predstavljeni teoretični pogledi na izobraţevanje priseljencev, primeri iz prakse ter
načrti za prihodnost. Rok za prijavo je 27. maj 2013, več o tem pa si lahko preberete na spletni
strani ACS.

»Africa Rising: New Paradigms of Development in post2015 Africa«
Kdaj? 24. maj 2013.
Kje? Dublin, Irska.
Opis: TIDI (Trinity International Development Initiative) s podporo Skupine afriških veleposlanikov na
Irskem organizira praznovanje Dneva Afrike na temo »Africa Rising: New Paradigms of Development
in post 2015 Africa«. Namen konference je predstaviti doseţene napredke in razvojne izzive, ki
ostajajo. Več informacij o konferenci najdete na naslednji povezavi.

Danida Development Days 2013
Kdaj? 28. - 29. maj 2013.
Kje? Kopenhagen, Danska.
Opis: Dansko ministrstvo za zunanje zadeve, natančneje DANIDA (Denmark’s development
cooperation), organizira Razvojne dneve, katerih osrednja tema bo »Pravice, opolnomočenje in
zelene poti razvoja«. Razprava bo tako osredotočena na raznolikost izkušenj in pogledov na izvajanje
na človekovih pravicah temelječega pristopa k razvoju, pa tudi na spodbujanje bolj zelenih poti
razvoja. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

»European Citizens Summit« - povabilo k prijavi udeleţbe
Kdaj? 24. in 25. junij 2013.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: CONCORD in European Civil Society Contact Group, ki zdruţuje osem vsebinskih konfederacij
(okolje, zdravje, izobraţevanje, kultura, socialne zadeve, človekove pravice, pravice ţensk in razvoj)
organizirata prvi t. i. Vrh evropskih drţavljanov, ki bo zdruţil 400 drţavljanov in bo osredotočen na
prihodnost Evrope in njeno vlogo v svetu. Rok za prijavo je 24. maj 2013, več informacij o dogodku
pa najdete v priponki.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 15. in 22. majem 2013)
MAVRETANIJA (prehranska varnost)
Rok za prijavo: 8. julij 2013.
Več informacij
MOLDAVIJA (konsolidacija in krepitev zunanje revizije)
Več informacij
ČRNA GORA (vladavina prava)
Rok za prijavo: 5. avgust 2013.
Več informacij
TURČIJA (dialog civilne druţbe med EU in Turčijo)
Rok za prijavo: 5. julij 2013.
Več informacij

TURČIJA (dialog civilne druţbe med EU in Turčijo)
Rok za prijavo: 12. julij 2013.
Več informacij
HRVAŠKA (podpora NVO pri razvoju partnerstev za trajnostno uporabo zaščitenih območij)
Rok za prijavo: 5. julij 2013.
Več informacij
KOSOVO (EIDHR)
Rok za prijavo: 8. julij 2013.
Več informacij
AFGANISTAN (rehabilitacija invalidov)
Rok za prijavo: 8. julij 2013.
Več informacij
MOLDAVIJA (EIDHR in Sklad za civilno druţbo)
Rok za prijavo: 20. september 2013.
Več informacij
MOLDAVIJA (krepitev javno-zasebnega partnerstva)
Več informacij
SRBIJA (EXCHANGE 4)
Rok za prijavo: 4. julij 2013.
Več informacij
CIPER (razvoj skupnosti preko vaških pobud)
Rok za prijavo: 15. julij 2013.
Več informacij
AFGANISTAN (nedrţavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 2. julij 2013.

Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. maju 2013)
Čad
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi, na
Slogini spletni strani pa objavljamo tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih.

Usposabljanja in delovne priloţnosti
Delavnica: Priprava zemljevidov kot oblika
humanitarne in razvojne pomoči
V torek, 28. maja 2013, vas vabimo na delavnico z naslovom Priprava zemljevidov kot oblika
humanitarne in razvojne pomoči. Delavnica bo udeleţencem ponudila priloţnost, da prisluhnejo
primeru priprave zemljevidov v Keniji. Prav tako se boste lahko seznanili in imeli moţnost preizkusiti
eno izmed konkretnih open-source spletnih platform OpenStreetMap, ki omogoča obdelavo zbranih
geografskih podatkov ter pripravo prosto dostopnih in brezplačnih zemljevidov, ki sluţijo
humanitarnim in razvojnim potrebam. Delavnico bosta vodili Janja Mikulan in Barbara Trzmiel,
prostovoljki EUROSHA v Keniji.
Delavnica je namenjena NVO in njenim članom, potekala pa bo v angleškem jeziku. Prosimo za
prijave na ales.rovsnik@sloga-platform.org do petka, 24. maja 2013. Več informacij in program
delavnice najdete v priponki.

Delavnice: PRAVICE ALI PRAV(LJ)ICE?
Ekvilib Inštitut in člani Kluba ACTRIGHT vabijo na brezplačne, interaktivne in zabavne delavnice o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Delavnice bodo vključevale malo teorije, veliko prakse
in še več prostora za vaša vprašanja in ideje. Naslednja datuma delavnic sta 27. maj 2013 (Mladinski
center Mengeš, ob 17. uri) in 1. junij 2013 (Ljubljana – KUD, ob 12. uri). Prijave zbirajo na
manca@ekvilib.org. Več informacij najdete na Ekvilibovi spletni strani.

Seminar HRBA
Dansko ministrstvo za zunanje zadeve, v sodelovanju z EK in Evropsko sluţbo za
zunanje delovanje (EEAS), vabi na seminar o na človekovih pravicah temelječem
pristopu (Human Rights Based Approach – HRBA) k razvoju, ki bo potekal 3. junija 2013 v Bruslju.
Več informacij o seminarju najdete v priponki.

Festival migrantskega filma išče prostovoljce
Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat med 10. in 21. junijem 2013 pripravljata ţe
4. edicijo Festivala migrantskega filma ter ob tem iščeta tudi nove sodelavce in
sodelavke. Več o tem si lahko preberete na Voluntariatovi spletni strani. Za dodatna
pojasnila pišite na programi@zavod-voluntariat.si, ob prijavi pa na isti e-naslov pošljite svoj
ţivljenjepis in kratko motivacijsko pismo. Prijave zbirajo do 25. maja 2013.

Prostovoljci Zdruţenih narodov – enoletni program na
Zelenortskih otokih
Republika Slovenija si skladno z »Resolucijo Republike Slovenije o
mednarodnem razvojnem sodelovanju do 2015« prizadeva za
krepitev prisotnosti v Afriki, ki je opredeljena kot tretje geografsko prednostno območje slovenskega
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Septembra 2010 je MZZ sklenilo sporazum s Prostovoljci
Zdruţenih narodov (United Nations Volunteers - UNV), ki omogoča napotitev prostovoljcev na
predstavništva Zdruţenih narodov in drugih organizacij v drţavah v razvoju.
Prva slovenska prostovoljka v okviru tega programa je na Zelenortskih otokih eno leto delala v skupni
pisarni organizacij UNDP – United Nations Development Programme, UNFPA – United Nation
Population Fund in UNICEF – United Nations Children's Fund (okoljska enota).
V skladu z dogovorom med Slovenijo in UNV bo drugi enoletni program z nazivom Population and
Development Specialist - Strengthening capacities for Population and Development interventions
(Result 7: Youth, women and marginalized groups' voluntary participation in recovery and
development decision-making is enhanced) ponovno potekal na Zelenortskih otokih.
Program UNV s prostovoljstvom prispeva k miru in razvoju po vsem svetu. Prostovoljstvo je močna
motivacija za dejavno vključevanje posameznikov v spopadanje z izzivi razvoja in lahko spremeni
njegov potek in naravo. UNV se skupaj s partnerji zavzema za priznanje prostovoljcem, jih vključuje
v razvojno načrtovanje in poskuša mobilizirati čim več prostovoljcev po celem svetu. Prostovoljstvo
sprejema kot univerzalno in vseobseţno in ga priznava v njegovi različnosti ter priznava tudi
vrednote, na katerih temelji: svobodna volja, predanost, aktivno sodelovanje in solidarnost.
Izbirni postopek vodi UNV, ki bo kandidate o nadaljnjih korakih postopka obvestil po e-pošti. Rok za
prijavo je 26. maj 2013, več informacij in podroben opis projekta pa lahko najdete na spletni strani
MZZ.

