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Sporočilo ob svetovnem dnevu Zemlje
Ljubljana, 29. april 2013 - Na naslednji povezavi lahko prisluhnete oddaji Eppur
si muove - In vendar se vrti (22. april 2013) z novinarjem Tomaţem Gerdenom,
posvečeni svetovnem dnevu Zemlje in v kateri kot gostja nastopa tudi vodja
zagovorništva na Slogi - Ana Kalin.

Izdana nova številka e-novic HOC
Ljubljana, 29. april 2013 – SLOGA je izdala novo številko enovic Humanitarnega odzivnega centra – HOC o mednarodni
humanitarni pomoči, ki so dostopne na spletni strani HOC

(preberete pa si jih lahko tudi v priponki). E-novice vsebujejo aktualne informacije o mednarodni
humanitarni pomoči, o relevantnih dogodkih, o aktualnih usposabljanjih ter o razpisih za projekte in
delovna mesta na tem področju. Vse, ki ţelite sodelovati pri vsebini novic, še naprej vljudno
naprošamo, da nam pošljete informacije o prihajajočih, lahko pa tudi o minulih dogodkih vaše
organizacije na temo mednarodne humanitarne pomoči, in sicer na naslov info@humanitarnicenter.si. Na istem naslovu se lahko naročite tudi na njihovo redno prejemanje.

Povabilo k sodelovanju na 14. Festivalu prostovoljstva
Ljubljana, 26. april 2013 - Slovenska filantropija, Zdruţenje za
promocijo prostovoljstva, vabi k sodelovanju na 14. Festivalu
prostovoljstva, ki bo letos potekal med 18. in 25. majem 2013, in
sicer pod sloganom »Prostovoljci - nosilci sprememb«. Festival je čas praznovanja in povezovanja ter
priloţnost za spodbujanje ljudi k prostovoljstvu. Prav tako je priloţnost, da še posebej izpostavimo
številne posameznike, ki s svojim časom in dobro voljo prinašate pozitivne spremembe v ţivljenja
drugih in širše lokalne skupnosti. Rok za prijavo je 6. maj 2013, več informacij in prijavnico pa
najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org.

Natečaj za grafično podobo mobilne info točke ob
mednarodnem letu sodelovanja na področju voda
Ljubljana, 29. april 2013 - Društvo za Zdruţene narode (ZN) za
Slovenijo v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za
UNESCO razpisuje natečaj za grafično podobo mobilne info
točke ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda
(2013). Namen nagradnega natečaja je mlade pritegniti k
aktivni promociji mednarodnega leta sodelovanja na področju
voda. Na natečaju lahko sodeluje mlad posameznik ali skupina
mladih med 18. in 30. letom starosti (skupina mladih ima lahko
največ tri člane). Izbrana grafična podoba bo nagrajena z denarno nagrado v višini 300,00 evrov
bruto. Rok za prijavo je 15. maj 2013, pravila in pogoje sodelovanja pa najdete v priponki.

Mladinski natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah
Ljubljana, 29. april 2013 – Društvo za ZN za Slovenijo obvešča, da
organizatorji vsakoletnega filmskega festivala o človekovih pravicah
»This human world«, ki poteka na Dunaju v Avstriji, tudi v letu 2013
razpisujejo mladinski natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah. Natečaj letos poteka pod
pokroviteljstvom Informacijske sluţbe Zdruţenih narodov na Dunaju in Urada Visokega komisariata
Zdruţenih narodov za begunce v Avstriji ter ob podpori avstrijskega Zveznega ministrstva za
izobraţevanje, umetnost in kulturo. K sodelovanju vabi mlade iz Avstrije, Madţarske, Slovaške,
Slovenije in Švice, stare med 10 in 20 let, ki lahko na natečaju sodelujejo s kratkim filmom na temo
Splošne deklaracije človekovih pravic, dolgim do treh minut. Letošnji natečaj v ospredje postavlja
naslednji temi: otrokove pravice in otroci begunci. Več informacij o natečaju najdete v priponki. Rok
za prijavo je 30. junij 2013, prispevke pa lahko pošljete najkasneje do 30. septembra 2013.

Stališče EPAN o načrtovanju Instrumenta za predpristopno
pomoč 2014-2020
Bruselj, 24. april 2013 – Evropska komisija (EK) in ostale stranke, ki
so vključene v načrtovanje Instrumenta za predpristopno pomoč
2014-2020 (IPA II), so pričele z načrtovanjem strateških dokumentov

IPA II. CONCORD-ova delovna skupina EPAN (Working Group on Enlargement, Pre-Accession and
Neighbourhood) toplo pozdravlja participativen in vključujoč pristop Generalnega direktorata za
širitev pri načrtovanju IPA II, pripravila pa je tudi svoje stališče o tem procesu. Eden ključnih
ciljev delovne skupine EPAN je vplivati na dimenzijo civilne druţbe ter na odločanje o relevantnih
politikah v drţavah pristopnicah.

Evropski in afriški politični odločevalci razpravljali o
povečanju prehranske varnosti in odpornosti na nesreče
Addis Ababa, 26. april 2013 – Evropska komisarka za mednarodno
sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina
Georgieva se je 26. aprila 2013 skupaj z ostalimi člani EK srečala s
komisijo Afriške unije. Osrednja tema pogovorov so bile skupne
prioritete, kot npr. varnost ter prizadevanje za trajnostno in
vključujočo rast. Georgieva je poudarila predvsem potrebo po izgradnji odpornosti in povečanju
prehranske varnosti več milijonov Afričanov, ki se soočajo z vedno bolj pogostimi in hudimi
katastrofami. Več o tem si lahko preberete na spletni strani ECHO. Foto: EK

Finančna podpora Evropske unije za največjo solarno
elektrarno v podsaharski Afriki
Bruselj, 23. april 2013 - Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs in
burkinofaški minister za energijo in rudnike Salif Lamoussa Kaboré
sta 23. aprila 2013 podpisala finančni sporazum o fotovoltaičnem
projektu solarne elektrarne v Burkina Fasu. EU bo omenjeni
elektrarni, ki bo največja tovrstna elektrarna v podsaharski Afriki,
namenila 25 milijonov evrov. Gradnja se bo pričela konec letošnjega leta. Piebalgs je ob tem
poudaril, da gre pri elektrarni za konkretni primer uresničevanja Agende za spremembe in izjemen
prispevek k razvojnim ciljem EU, saj bo pomagala zmanjšati revščino, okrepila razvoj in zdravje ter
izboljšala pogoje za izobraţevanje mladih. Hkrati predstavlja tudi napredek pri doseganju cilja EU v
okviru pobude Trajnostna energija za vse, ki vključuje pomoč drţavam v razvoju pri zagotavljanju
dostopa do trajnostne energije 500 milijonom ljudem do leta 2030. Več o tem si lahko preberete na
spletni strani EuropeAid. Foto: PennWell Corporation

Aktivna vloga Slovenije na 2. zasedanju Odprte delovne
skupine za oblikovanje ciljev trajnostnega razvoja
Ljubljana / New York, 19. april 2013 – Ministrstvo za zunanje
zadeve RS (MZZ) obvešča, da je med 17. in 19. aprilom 2013 v
New York-u potekalo 2. zasedanje Odprte delovne skupine za
oblikovanje
ciljev
trajnostnega
razvoja
(Sustainable
Development Goals - SDGs), na katerem je skupaj s Črno goro sodelovala tudi Slovenija. Glavni temi
zasedanja sta bili konceptualizacija SDGs in izkoreninjenje revščine. Predstavnik Slovenije je na
zasedanju poudaril ključne principe, povezane s konceptualizacijo SDGs, ki naj vodijo oblikovanje
SDGs: upoštevanje planetarnih meja, na človekovih pravicah temelječ pristop, uravnoteţeno
naslavljanje vseh treh dimenzij trajnostnega razvoja in integrativen pristop. Prav tako je poudaril
velik pomen oblikovanja SDGs na podlagi znanstvenih dognanj ter potrebo po merljivosti ciljev.
Slovenija in Črna gora sta v okviru razprave o izkoreninjenju revščine opozorili na njeno
multidimenzionalno naravo in poudarili, da je treba poleg dohodkovne neenakosti upoštevati tudi
druge vidike revščine, izkoreninjenje revščine, ki je ključni cilj Razvojnih ciljev tisočletja (MDGs), pa
naj ostane med osrednjimi vprašanji tudi v okviru SDGs (MZZ 2013).

Krepitev pripravljenosti Evrope na naravne nesreče in
nesreče, ki jih povzroči človek
Bruselj, 16. april 2013 – EK je 16. aprila 2013 predstavila sveţenj,
sestavljen iz dveh delov, in sicer iz strategije EU za prilagoditev
podnebnim spremembam, ki določa okvir in mehanizme za
izboljšanje pripravljenosti EU na sedanje in prihodnje podnebne
vplive, ter zelene knjige o zavarovanju pred naravnimi nesrečami
in nesrečami, ki jih povzroča človek. S slednjo je pričela javno posvetovanje ter obširno razpravo o
ustreznosti in razpoloţljivosti obstoječih moţnosti zavarovanja. Svoje prispevke lahko posredujete
vse do 15. julija 2013. Več o tem si lahko preberete na spletni strani EUROPA. Foto: EUROPA
Newsroom

Koristni viri
»Smallholder agriculture’s contribution to better nutrition«; 2013. Wiggins, Steve in Sharada
Keats, Overseas Development Institute.
»Holding cash transfers to account: beneficiary and community perspectives«; 2013. Samuels,
Fiona in Nicola Jones z Agnieszko Malachowsko, Overseas Development Institute.
»Who are the poor? New regional estimates of the composition of education and health ‘poverty’
by spatial and social inequalities«; 2013. Andy Sumner, Overseas Development Institute.

Dnevi zagovorništva 2013
Kdaj: 7. - 8. maj 2013.
Kje: V prostorih Sloge - 2. nadstropje (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: SLOGA vabi na Dneve zagovorništva 2013, letošnji osrednji dogodek
izgradnje kapacitet slovenskih NVO na področju zagovorništva v mednarodnem
razvojnem sodelovanju in sorodnih področjih. Program bo vključeval dve usposabljanji o
zagovorništvu in kampanjah (osnovna in višja raven, 7. in 8. maj) ter zagovorniški zajtrk (8. maj,
9.00 - 11.00), v okviru katerega bodo slovenski in tuji gostje razpravljali o procesu post-2015 in vlogi
civilne druţbe. Vabilo s programom si lahko preberete tukaj.

Srečanje s pravično kavo ob svetovnem dnevu pravične trgovine
Kdaj? V ponedeljek, 6. maja 2013, ob 19. uri.
Kje? Galerija Škuc (Stari trg 21, Ljubljana).
Opis: Ob svetovnem dnevu pravične trgovine ste vabljeni na srečanje s pravično kavo, na katerem
boste lahko prisluhnili njeni zgodbi, ki jo bosta pripovedovala Rene Suša iz Društva Humanitas ter
Tine Čokl, poznavalec in ljubitelj kave. Vabilo si lahko preberete v priponki.

14. Blejski forum o Evropi - Evropa za Afriko &
Afrika za svet
Kdaj? 7. - 8. maj 2013.
Kje? ICPE (Dunajska 104, Ljubljana).
Opis: Z namenom obeleţenja 50. obletnice ustanovitve Organizacije afriške enotnosti (Dan Afrike,
25. maj) se bo v okviru 14. Blejskega foruma o Evropi z naslovom »Evropa za Afriko & Afrika za svet«
odvil ţe 2. Dan Afrike v Sloveniji. Dogodek pod pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja
organizirajo GoForesight Institut/CeGD, Klub nekdanjih veleposlanikov RS, ICPE in Mednarodni Afriški
Forum. Več informacij o dogodku, vabilo in program najdete v priponkah na Slogini spletni strani.

Filmska sreda v Hiši svetov
Kdaj? V sredo, 8. maja 2013, ob 17.30 uri.
Kje? V knjiţnici Otona Ţupančiča (Kersnikova ulica 2, Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na projekcijo filma z naslovom
Hrana d. d. (ang. Food Inc., 2008), ameriškega reţiserja Roberta Kennerja, ki
pod drobnogled vzame industrijo pridelave hrane in s tem povezano
problematiko. Na dogodku bo potekala tudi izmenjava knjig. Več informacij o
dogodku najdete na Humanitasovi spletni strani.

Praznovanje v 3MUHah
Kdaj? V soboto, 11. maja 2013.
Kje? Pravična trgovina 3MUHE.
Opis: Edina slovenska pravična trgovina 3MUHE vas vabi tudi v soboto,
11. maja 2013, da z njimi praznujete svetovni dan pravične trgovine in poskusite nekatere izdelke
pravične trgovine.

Nadaljevanje serije razprav »Kriza rasti«
Kdaj? 23. maj 2013, ob 18. 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 The Economics of Happines in razpravo. Več
informacij najdete na Humanitasovi spletni strani, za dodatna pojasnila pa se lahko obrnete na
Barbaro Kvac (barbara@focus.si, 040 722 149) in Klavdijo Štajdohar (klavdija@humanitas.si,
031/675-988).

Gonilne sile in izzivi razvoja, ki upošteva podnebne spremembe
Kdaj? 8. maj 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos).
Opis: Overseas Development Institute (ODI) in Climate and Development Knowledge Network (CDKN)
organizirata dogodek, v okviru katerega bodo strokovnjaki razpravljali o razvoju in podnebju ter
predstavili pomembne priloţnosti za drţave v razvoju, pa tudi izkušnje in raziskavo v Keniji, Gani,
Vietnamu in Kolumbiji. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI.

»The politics of development: the almost revolution?«
Kdaj? 8. maj 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video
prenos).
Opis: Na dogodku v organizaciji ODI bosta Thomas Carothers in
Diane de Gramont predstavila svojo novo knjigo, ki ocenjuje napredek in pasti poskusa politične
revolucije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Več informacij o dogodku najdete na
spletni strani ODI.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 24. in 30. aprilom 2013)
UKRAJINA (krepitev zaščite in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine)
Rok za prijavo: 20. junij 2013.
Več informacij
HRVAŠKA (podpora pri premagovanju spletnega kriminala)
Več informacij
UKRAJINA (podpora na področju regionalne razvojne politike)
Rok za prijavo: 1. julij 2013.
Več informacij
SOMALIJA (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Več informacij
KAZAHSTAN (nedržavni akterji)
Rok za prijavo: 26. julij 2013.

Več informacij
KAZAHSTAN (EIDHR)
Rok za prijavo: 17. junij 2013.
Več informacij
SOMALIJA (podpora pri priobalnem ribolovu in upravljanju obalnih območij)
Rok za prijavo: 24. junij 2013.
Več informacij
SRBIJA (krepitev svobode medijev)
Rok za prijavo: 20. maj 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov
nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2013
Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil Javni razpis za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraţevalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2013.
Predmet razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraţevalnih projektov
nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednji vsebinski področji:
Evropsko leto drţavljanov in boj proti trgovini z ljudmi. Rok za prijavo je 20. maj 2013, celoten
razpis pa si lahko preberete tukaj.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. aprilu 2013)
Mali
DIPECHO Pacifik
Srednja Amerika / Mehika
Sudan in Juţni Sudan
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 priložnosti
Delavnica »Finančna podpora mednarodnih fundacij za okoljske projekte«
CNVOS 15. maja 2013 organizira delavnico »Finančna podpora mednarodnih fundacij
za okoljske projekte«, v okviru katere se bodo udeleţenci seznanili z moţnostmi
črpanja sredstev mednarodnih fundacij, zavezanih okoljevarstvu. Delavnica je namenjena NVO, ki
izvajajo okoljske projekte oz. skrbijo za varovanje narave. Rok za prijavo je 10. maj 2013, več
informacij o delavnici pa najdete na spletni strani CNVOS.

Intenzivno izobraževanje:
socialnih in kulturnih pravic

Spremljanje

ekonomskih,

Ekvilib Inštitut vabi na intenzivno izobraţevanje s področja
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki bo maja in junija 2013 potekalo v Ljubljani (prostori
Sloge - 2. nadstropje, Metelkova 6). Rok za prijavo je 12. maj 2013, opis usposabljanja in
prijavnico pa najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta.

Usposabljanje za izvajanje in promocijo mladinskih aktivnosti s
področja delovanja Združenih narodov
Društvo za ZN za Slovenijo organizira usposabljanje za izvajanje in promocijo
mladinskih aktivnosti s področja delovanja ZN, ki je namenjeno mladim med
18. in 29. letom starosti, zainteresiranim za organizacijo mladinskih
aktivnosti na teme, ki pokrivajo delovanje ZN. Tridnevna delavnica je
organizirana v sodelovanju z Nemškim mladinskim društvom za ZN (UNYA
Germany). Usposabljanje bo zajemalo naslednje vsebinske sklope:
financiranje projektov in pridobivanje podpornikov; upravljanje s časom in vodenje projektov;
promocija projekta in izbor udeleţencev; koordinacija udeleţencev; osnove organizacije dogodkov
(nastanitev, prehrana); promocija mladinskih aktivnosti; vodenje skupine; ter organizacijo simulacij
zasedanj ZN (t. i. Model of the United Nations) za mladostnike v višjih razredih osnovnih šol in
srednjih šolah (t. i. mini-MUN). Primere dobrih praks za izvajanje navedenih aktivnosti bosta
predstavila trenerja iz tujine. Usposabljanje bo potekalo med 9. in 11. majem 2013 na Društvu za
ZN za Slovenijo. Rok za prijavo je 2. maj 2013, vabilo na usposabljanje in prijavnico pa najdete v
priponkah na Slogini spletni strani.

Seminar »Development Education - Responding to the Global Crisis«
CONCORD (v okviru DEEEP4) in DOCHAS/IDEA 17. maja 2013 v Dublinu na Irskem
organizirata seminar z naslovom »Development Education - Responding to the
Global Crisis?«. Rok za prijavo je 1. maj 2013, več informacij o seminarju pa najdete na spletni
strani IDEA.

Magistrski študijski program: Razvojne
študije
Kimmage Development Studies Centre vabi k vpisu v magistrski študijski program Razvojne študije, ki
se bo pričel izvajati septembra 2013. Rok za vpis poteče 21. junija 2013, več o tem pa si lahko
preberete na naslednji povezavi.

Seznam delovnih priložnosti v okviru Concern Worldwide
Na spletni strani mednarodne humanitarne organizacije Concern
Worldwide najdete seznam priloţnosti za delo v njenih pisarnah po celem
svetu. Vabljeni k ogledu!

Prosta delovna mesta v organizaciji GOAL
Mednarodna humanitarna organizacija GOAL neprestano išče strokovnjake z različnih
področij, ki ji bodo pomagali pri boju proti revščini v drţavah v razvoju. Podrobnejše
informacije o aktualnih prostih delovnih mestih najdete na spletni strani GOAL.

