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Predstavnica Platforme nevladnih 
organizacij za razvojno sodelovanje 
in humanitarno pomoč - SLOGA se 
kot članica slovenske delegacije 

udeležuje 68. zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku 
 
Ljubljana / New York, 24. september 2013 - Tretji teden v septembru se tradicionalno pričenja 
zasedanje Generalne skupščine Organizacije zdruţenih narodov (OZN). Kar se tiče drţav članic OZN, 
je to pomemben teden, v katerem se začrtajo prioritete mednarodne skupnosti glede političnih 
vprašanj ter na področjih mednarodnega prava in socialnih ter ekonomskih zadev. Letošnji prvi teden 
novega zasedanja Generalne skupščine pa je pomemben tudi za razvojno sodelovanje, s Posebnim 
dogodkom o razvojnih ciljih tisočletja (MDGs) pa je vrhunec doţivel v sredo, 25. septembra (poleg 
tega cel teden vzporedno s pomembnimi zasedanji potekajo še stranski dogodki na to temo). Zato se 
ravno v tem tednu kot članica slovenske delegacije, ki jo vodi predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, zasedanja udeleţuje tudi predstavnica Sloge, Ana Kalin. Kot pripravo na veliki dogodek je v 
ponedeljek, 23. septembra, generalni sekretar OZN Ban Ki-moon organiziral visoko srečanje, 
imenovano Uspeh MDGs, ki naj bi spodbudilo razmišljanja o naporih, potrebnih za doseţek napredka 
v prihodnjih letih. Prvi dan pomembnega tedna je pokazal, da spremenjene razmere zahtevajo 
drugačen način ukrepanja od tistega, ki mu je mednarodna skupnost sledila do sedaj. Videti je, da 
vsi deleţniki veliko naporov ţe sedaj usmerjajo v post-2015 okvir, kljub temu pa je popolnoma jasno, 
da je v zadnji dveh letih veljave MDGs potrebno okrepiti partnerstva in aktivnosti drţav ter celovito 
pristopiti k iskanju rešitev, da morajo vse drţave prevzeti odgovornost za svoja dejanja ter da drţave 
v razvoju ne ţelijo miloščine, temveč ţelijo zgraditi lastno sposobnost in same poskrbeti za svoj 
razvoj. Več informacij najdete v sporočilu za javnost, objavljenem na Slogini spletni strani. 
 

 

http://www.sloga-platform.org/87-sloga/124-predstavnica-platforme-nevladnih-organizacij-za-razvojno-sodelovanje-in-humanitarno-pomoc-sloga-se-kot-clanica-slovenske-delegacije-udelezuje-68-zasedanja-generalne-skupscine-ozn-v-new-yorku.html


Poročilo Slogine predstavnice s Posebnega 
dogodka o razvojnih ciljih tisočletja 

 
Ljubljana / New York, 25. september 2013 - 828 dni 
preden naj bi bili uresničeni MDGs so se v New Yorku 
zbrali vodje drţav, da obnovijo svoje zaveze in 
pospešijo napredek pri odpravljanju revščine. Visoki 
gostje so izpostavili več skupnih imenovalcev: od 
sprejema MDGs leta 2000 je prišlo do napredka, 
vendar bo potrebno še veliko storiti. Neenakosti med 
drţavami in znotraj njih se povečujejo, kar je 

potrebno odpraviti. Enotni so si bili, da odpravljanje revščine ostaja najpomembnejša prioriteta, ki 
pa je tesno povezana z varovanjem okolja. Kot po navadi, so drţave v razvoju pozvale donatorje, da 
se drţijo svojih mednarodnih zavez, manj poudarka pa so usmerile k lastni odgovornosti pri izhodu iz 
revščine.  
Na dogodku se je zvrstilo veliko govorov, zavez in predlogov predsednikov ter zunanjih ali razvojnih 
ministrov. Nastopil je tudi predsednik RS Borut Pahor in med drugim poudaril, da razlike med revnimi 
in bogatimi predstavljajo največjo groţnjo miru in varnosti. Prav tako je bilo izrečenih veliko 
spodbudnih besed (npr. Velika Britanija je napovedala prispevek v višini enega milijona funtov za boj 
proti tuberkulozi, HIV/AIDS-u in malariji). Če je to merilo, potem je uspeh zagotovljen. Če pa je 
merilo čas, ki so ga visoki gostje namenili vprašanju odpravljanja revščine in zagotavljanju 
trajnostnega razvoja v svojih zapolnjenih urnikih, potem nam ne kaţe dobro, saj je večina visokih 
gostov na dogodek prišla, prebrala govor in nato odšla. Celotno poročilo z dogodka si lahko preberete 
na Slogini spletni strani. 
 

 

Uspešen zaključek usposabljanja o zagovorništvu 
globalnega učenja 

 
Ljubljana, 18. september 2013 - SLOGA je 16. in 17. septembra 
2013 organizirala dvodnevno usposabljanje za NVO z naslovom 
Zagovorništvo globalnega učenja. Usposabljanje je vodil 
Gerasimos Kouvaras, direktor organizacije ActionAid Grčija ter 
izkušen trener s področja zagovorništva, s katerim je SLOGA 
sodelovala ţe pri organizaciji Zagovorniških dni. Cilj tokratnega 

usposabljanja je bil, poleg pridobitve konkretnih znanj in orodij za zagovorništvo, tudi priprava 
konkretne strukture zagovorniške strategije slovenskih NVO za področje globalnega učenja. 
Udeleţenci so bili v tem pogledu uspešni, poleg določitve treh ciljev zagovorništva na tem področju 
pa je bila narejena še ocena tveganja, rangiranje ciljnih skupin itd. Zadnji del usposabljanja je bil 
namenjen razpravi s predstavniki MZZ ter predstavnico Evropske konfederacije NVO za pomoč in 
razvoj - CONCORD o smiselnosti ciljev, v okviru katere so udeleţenci predstavili svoja mnenja o 
načinu nadaljevanja začrtane poti. 
 

 

Javni poziv okoljskim nevladnim organizacijam 
»MLADI - OKOLJE – ZAPOSLOVANJE« 

 
Ljubljana, 19. september 2013 - Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje ţeli pridobiti podatke o projektih in aktivnostih na temo »MLADI - OKOLJE – 
ZAPOSLOVANJE«, ki jih letos izvajajo okoljske NVO in ki posredno ali neposredno prispevajo k 
ustvarjanju zelenih delovnih mest, in sicer predvsem za mlade. Podatke zbirajo do petka, 27. 
septembra 2013, do 13. ure. Več informacij najdete v priponki.   
 

 
 
 
 

http://www.sloga-platform.org/87-sloga/125-porocilo-slogine-predstavnice-s-posebnega-dogodka-o-razvojnih-ciljih-tisocletja.html
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/mko%20-%20javni%20poziv%20mladi.pdf


Natečaj »Vse = mogoče« 
 

Ljubljana, 18. september 2013 - KD Skladi so 16. septembra 
2013 odprli veliki nagradni natečaj, v okviru katerega zbirajo 
sanje ljudi, ki ţelijo nekaj dobrega ustvariti. Z dobrimi in 
plemenitimi idejami se lahko potegujete za 10.000 evrov in 99 

drugih nagrad. K sodelovanju so lepo vabljene tudi NVO, ki imajo veliko dobrih idej in pogosto 
(pre)malo sredstev za njihovo uresničitev. Glasovanje se zaključi 14. oktobra 2013, podrobnejše 
informacije o natečaju pa najdete na naslednji povezavi.   
  
 

 
Koristni viri 
 
Spotlight on EU Policy Coherence for Development: the real life impact of EU policies on the 
poor; CONCORD. 
 
Listening to 1 million voices: analysing the findings of the first one million MY World votes; MY 
World. 
 
Education without Borders - a summary; A World at School. 

 
 

 
  

Pričetek nove sezone filmskih sred v Hiši svetov 
 

Kdaj? V sredo, 2. oktobra 2013, ob 17.30 uri.  
 

Kje? V knjiţnici Hiša svetov (pritličje knjiţnice Otona 
Ţupančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana). 

 
Opis: Društvo Humanitas pričenja z novo sezono filmskih sred v Hiši svetov in vabi na ogled filma 
Perzepolis (2007), reţiserjev Marjane Satrapi in Vincenta Paronnauda. Film je posnet po istoimenski 
avtobiografski pripovedi in prikazuje iransko revolucijo skozi oči mlade Marjane. Po ogledu filma 
bosta sledili kratka razprava in izmenjava knjig. Vabilo objavljamo v priponki. 

 

 
Pogovor o številnih in raznolikih potencialih ter bogastvu 
različnih etičnih skupin v Sloveniji 

 
Kdaj? V četrtek, 10. oktobra 2013, ob 17. uri. 
 
Kje? Kulturno-Izobraţevalno Društvo PiNA (Kidričeva 43, Koper). 
 
Opis: Zavod KROG vas v okviru projekta »Od KULTURnika do MENedţerja: Vzpostavitev in krepitev 
trajnega zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi« vabi na pogovor o številnih in 
raznolikih potencialih ter bogastvu različnih etičnih skupin v Sloveniji na področju kulture. Gostje 
dogodka bodo: Sekumady Condé (novinar, pisatelj, pesnik, igralec in reţiser), Perica Jerković (stand 
up komik), Inacio Bintchende (gledališčnik in igralec), Arkan Al Nawas (slikar) in Igor Misdaris 
(glasbenik ter ustanovitelj in vodja skupine Šukar). 
 

 

 
 

http://www.vsejemogoce.si/
http://www.concordeurope.org/259-spotlight-on-eu-policy-coherence-for-development
http://www.concordeurope.org/259-spotlight-on-eu-policy-coherence-for-development
http://www.odi.org.uk/publications/7855-post-2015-my-world-unga
http://www.odi.org.uk/publications/7851-education-without-borders-summary
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/humanitas%20-%20dogodek%2002.10.2013.pdf


Nogometni turnir 
 

Kdaj? V nedeljo, 6. oktobra 2013, od 12. ure dalje. 
 

Kje? V telovadnici OŠ Nove Fuţine (Preglov trg 8, Ljubljana). 
 

Opis: Slovenska filantropija v okviru projekta »Boj proti trgovini z ljudmi – 
širjenje informacij je oroţje proti izkoriščanju!« vabi na nogometni turnir, na 
katerem boste lahko dobili tudi veliko informacij in nasvetov glede delavskih 
pravic migrantskih delavcev in organizacij, na katere se lahko ti delavci v primeru 

kršenja pravic obrnejo po pomoč. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Slovenske 
filantropije. 
 
 

 

»Obdavčevanje za razvoj: kaj se lahko naučimo s primera Latinske 
Amerike?« 

 
Kdaj? 30. september 2013. 

 
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos). 

 
Opis: Overseas Development Institute (ODI) organizira dogodek, ki bo osredotočen na nedavno 
izdano knjigo Medameriške razvojne banke z naslovom »More Than Revenue: Taxation as a 

Development Tool«, ki med drugim poudarja, da je obdavčevanje dragocen instrument za doseganje 
pomembnih razvojnih ciljev. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI.   

 
 

 
 

Europe-Aid 
 
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 18. in 26. septembrom 2013) 
 
JEMEN (mladi) 
 
Rok za prijavo: 26. oktober 2013. 
 
Več informacij 
 

 
UKRAJINA (kazenski analitični sistem) 
 
Rok za prijavo: 20. november 2013. 
 
Več informacij 
 

 

Iskanje partnerjev 
 
Avstrijska ţenska NVO Frauensolidarität, ki se pri svojem delu osredotoča na ţenske iz Afrike, Azije 
in Latinske Amerike ter na razvojne politike, si ţeli kot partnerska organizacija sodelovati pri 
prihajajočem razpisu DEAR. Več informacij o organizaciji najdete na TRIALOG-ovi spletni strani. 
 

 

http://www.filantropija.org/news.asp?FolderId=147&ContentId=1856
http://www.filantropija.org/news.asp?FolderId=147&ContentId=1856
http://www.odi.org.uk/events/3549-taxation-development-odi-cape
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1380020241225&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134616
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1380020380541&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135088
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects


Drugi relevantni razpisi 
 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 

2013, objavljeni po 1. septembru 2013) 

 

Mali 

 

 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti  
 

Informativna delavnica »Kako pripraviti usposabljanje za globalne 
prostovoljce« 

 
Zavod VOLUNTARIAT v sodelovanju s Platformo NVO za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč - SLOGA vabi na informativno delavnico »Kako pripraviti 
usposabljanje za globalne prostovoljce«, namenjeno bivšim prostovoljcem ter vsem 
zainteresiranim, ki bi se ţeleli seznaniti s pomembnimi vsebinami in procesom 
priprav prostovoljcev na globalne prostovoljske projekte.  
Delavnica je del projekta »Globalni prostovoljci«, ki ga je finančno podprla 

Ambasada ZDA v Sloveniji. Odvijala se bo v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana) v četrtek, 24. 
oktobra 2013 (med 13. in 19. uro), ter v petek, 25. oktobra 2013 (med 9. in 17. uro). Prijave 
sprejemamo do 20. oktobra 2013 na globalno@zavod-voluntariat.si (Katja Celin Yere). 
Prispevek za delavnico znaša 10 EUR in je namenjen kritju stroškov hrane in pijače. Toplo vabljeni! 

 

 
Delavnica »Pridobivanje sredstev in uspešno pisanje projektnih 
prijav« 

 
CNVOS v oktobru organizira tridnevno delavnico »Pridobivanje sredstev in 
uspešno pisanje projektnih prijav«, ki bo osredotočena na tehnike priprave 
projektne ideje in na prilagoditve le-te na konkreten razpis. Rok za prijavo 

je 2. oktober 2013 oz. do zapolnitve prostih mest, več informacij o usposabljanju pa najdete na 
CNVOS-ovi spletni strani.   

 

 

Brezplačno usposabljanje s področja kulturnega menedžmenta  
 

Zavod KROG vas v okviru projekta »Od KULTURnika do MENedţerja: 
Vzpostavitev in krepitev trajnega zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi« vabi na 
brezplačno usposabljanje s področja kulturnega menedţmenta. Usposabljanje bo potekalo med 
oktobrom in decembrom 2013, prvo srečanje pa bo 11. oktobra ob 17. uri v Kopru. Več informacij 
najdete na spletni strani Zavoda KROG. 

 

 
Tečaj »Impact Evaluation Design« 

 
Inštitut za razvojne študije (Institute of Development Studies - IDS) 
med 31. marcem in 4. aprilom 2014 v Brightonu (Velika Britanija) 

organizira tečaj z naslovom »Impact Evaluation Design«. Rok za prijavo je 8. november 2013, več 
informacij o tečaju pa najdete na spletni strani IDS. 
 
 

 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/mali_01000_en.pdf
mailto:globalno@zavod-voluntariat.si
http://www.cnvos.si/education/id/431
http://www.zavod-krog.si/seznam-napovednikov/642-brezplano-usposabljanje-s-podroja-kulturnega-managementa
http://www.ids.ac.uk/events/impact-evaluation-design-short-course


SLOGA išče sodelavko/sodelavca za področje projektnega 
svetovanja in priprave projektov 

 
SLOGA objavlja razpis za novo sodelavko oz. sodelavca za področje 
projektnega svetovanja in priprave projektov. Delovno razmerje bo 

sklenjeno za 8 mesecev (z moţnostjo dogovora o nadaljnjem sodelovanju) in za skrajšan delovni čas 
(predvidoma 30 ur tedensko). 
Izbrana oseba bo odgovorna za: 
- aktivno iskanje, spremljanje in analizo različnih nacionalnih, evropskih in mednarodnih razpisov, 
- pripravo projektnih predlogov za organizacijo, vključno s finančnim spremljanjem projekta in 
pripravo poročil, 
- svetovanje drugim nevladnim organizacijam glede priprave, izvajanja in/ali poročanja v okviru 
projektov, 
- organizacijo in podporo projektnim konzorcijem, 
- sodelovanje z različnimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini, 
- načrtovanje in izvajanje usposabljanj za nevladne organizacije s področja prijave projektov. 
Rok za prijavo je 30. september 2013, podrobnejše informacije pa najdete v razpisu. 
 

 

Društvo Humanitas išče nove prostovoljce 
 

Društvo Humanitas vabi vse, ki si ţelite novih delovnih izkušenj in znanj ter vas 
zanima organizacija dogodkov, izvajanje delavnic o globalnem učenju, pisanje 

novic za spletno stran in poročila o človekovih pravicah v Sloveniji, prevajanje ali mednarodno 
prostovoljstvo, da se jim pridruţite kot prostovoljec. Uvodno srečanje za nove prostovoljce in tiste, 
ki s Humanitasom ţe sodelujejo, bo v torek, 8. oktobra 2013, v specializirani knjiţnici Hiša svetov, 
ki se nahaja v prostorih knjiţnice Otona Ţupančiča na Kersnikovi ulici 2 v Ljubljani. Prijave z 
življenjepisom sprejemajo do 6. oktobra 2013 na e-naslov ajda@humanitas.si ali po navadni 
pošti na Društvo Humanitas, Resljeva ulica 48, 1000 Ljubljana. Več o tem si lahko preberete na 
Humanitasovi spletni strani.  
 

 

Pripravništvo na Plan Ireland 
 

Mednarodna dobrodelna organizacija Plan Ireland išče pripravnike za svoj 
programski oddelek. Vsi zainteresirani za šestmesečno pripravništvo se 
lahko prijavite do 4. oktobra 2013. Več informacij najdete na spletni strani 

Plan Ireland. 
 

 

Pripravništvo na Amnesty International Irska 
 

Amnesty International Irska razpisuje šestmesečno pripravništvo 
na področju kampanj in aktivizma. Rok za prijavo je 9. oktober 

2013, več informacij o pripravništvu pa najdete na spletni strani Amnesty International Irske.   
 
 

 

 

 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/razpis%20za%20delovno%20mesto%20-%20fundraising.pdf
mailto:ajda@humanitas.si
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=451
http://plan.ie/about-plan/jobs/internship-programmes-department
http://plan.ie/about-plan/jobs/internship-programmes-department
http://www.amnesty.ie/news/campaigns-and-activism-intern

