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Debatna ura o vlogi mednarodnega prostovoljstva v
humanitarnih izzivih
Ljubljana, 27. maj 2013 - SLOGA, Platforma za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč, je 27. maja 2013 v okviru
pilotnega projekta EUROSHA (European Open-Source Humanitarian
Aid) organizirala Debatno uro o vlogi mednarodnega prostovoljstva
v humanitarnih izzivih, katere namen je bil spodbuditi nadaljnji
dialog med nevladnimi organizacijami (NVO) in Ministrstvom za zunanje zadeve RS (MZZ) na področju
mednarodnega prostovoljstva in humanitarne pomoči, s poudarkom na globalni humanitarni pobudi
EU Aid Volunteers. V razpravi so sodelovali Janja Mikulan (prostovoljka projekta EUROSHA v Keniji),
Zorica Bukinac Cimperšek (Sektor za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno
pomoč na MZZ), predstavniki NVO, ki se ukvarjajo z mednarodnim prostovoljstvom, predstavnica
Uprave RS za zaščito in reševanje idr., povezovala pa ga je Katja Celin Yere z Zavoda Voluntariat,
Sloginega partnerja pri izvajanju omenjenega projekta. Zorica Bukinac Cimperšek se je v razpravi
osredotočila predvsem na nastajajočo uredbo, predlagano s strani Evropske komisije (EK), o
ustanovitvi evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč, ki naj bi se po najbolj optimističnih
napovedih pričela izvajati ţe leta 2014. Janja Mikulan je predstavila projekt EUROSHA v Keniji in se
pri tem osredotočila predvsem na vlogo prostovoljcev v humanitarnih projektih ter na izzive, s
katerimi se je soočala kenijska skupina prostovoljcev na terenu. Udeleţenci razprave so se ob
zaključku strinjali, da bi bilo v Sloveniji potrebno urediti področje mednarodnega prostovoljstva, saj
se trenutno s tem ukvarjajo le NVO, hkrati pa bi bil potreben tudi skupen pregled nad tem, kam
odhajajo slovenski prostovoljci. Za podrobnejše poročilo z dogodka se obrnite na Slogo
(novice@sloga-platform.org).

Odvila se je delavnica o pripravi
humanitarnem in razvojnem sektorju

zemljevidov

v

Ljubljana, 28. maj 2013 - V torek, 28. maja 2013, je na Slogi
potekala delavnica o pomenu zbiranja informacij, in sicer tako za
potrebe humanitarnega kot tudi razvojnega sektorja. Trenerki Janja
Mikulan in Barbara Trzmiel sta v prvem delu delavnice predstavili
kontekst, cilje in aktivnosti projekta EUROSHA, v katerem sta kot
prostovoljki sodelovali od septembra 2012, zaključujeta pa ga letos junija. Kot smo ţe poročali v
Sloginih in HOC e-novicah, je bila osrednja aktivnost projekta EUROSHA usmerjena v zbiranje
informacij in pripravo open-source zemljevidov v okviru pripravljenosti in odziva na humanitarne
krize. Poudarek na delavnici je bil prav tako na predstavitvi pomena zbiranja informacij in
komunikacije v humanitarnem delu. Trenerki sta podrobneje predstavili tudi delovanje konkretne
spletne platforme, OpenStreetMap, ki omogoča obdelavo zbranih geografskih podatkov ter pripravo
prosto dostopnih in brezplačnih zemljevidov. Tekom zanimivih diskusij sta predstavili še različne
moţnosti in načine za uporabo tovrstnih platform s strani slovenskih NVO. Drugi del delavnice je bil
namenjen podrobni predstavitvi misije EUROSHA v Keniji, v kateri sta sodelovali obe trenerki.
Predstavili sta konkretno delo, izzive in končne rezultate misije.

Sklepi Sveta Evropske Unije o vseobsegajočem post-2015 okviru
SLOGA pozdravlja sklepe Sveta Evropske Unije o vseobsegajočem post2015 okviru, obravnavane na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v sestavi
ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 28. maja 2013. Menimo,
da predstavljajo dobro osnovo za nadaljnje delo na tem področju. Še
posebej bi ţeleli izpostaviti zavezo EU po oblikovanju enotnega post-2015
okvira z globalnimi cilji, ki bi vse drţave sveta usmerjali pri
izkoreninjanju
večdimenzionalnega
razumevanja
revščine
in
zagotavljanju trajnostnega razvoja. Sklepi kot vodilo prepoznavajo pomembne principe, kot so
razvoj, ki temelji na človekovih pravicah, ter skladnost vseh politik in še posebej politik za razvoj.
Prav tako naslavljajo okoljske omejitve Zemlje, potrebo po pravičnosti, enakosti, enakopravnosti,
vladavini prava in dobrega upravljanja, transparentnosti in odgovornosti ter dejstvo, da rast še ne
pomeni razvoja. Sklepi torej vključujejo pomembne elemente nastajajočega post-2015 okvira. Ţal pa
se ne dotaknejo priporočil, kako naj bi se dobre ideje udejanjile. Nujno je, da se EU v prihodnji fazi
usmeri v iskanje načinov za doseganje boljše prihodnosti in se s tem izogne veliki slabosti razvojnih
ciljev tisočletja, ki vprašanja »kako« nikakor ne naslavljajo. Ob tem pa naj EU začne opredeljevati
mehanizme, ki bodo zagotavljali nadzor in preverjanje odgovornosti drţav pri svojih dejanjih.
Smiselno bi bilo izkoristiti priloţnost, ki se nam ponuja, da postavimo temelje za nekoliko drugačno
delovanje druţbe, saj le to lahko omogoči razvoj, temelječ na človekovih pravicah, enakopravnosti in
pravičnosti širom sveta.

Sklepi Sveta za zunanje zadeve v sestavi ministrov za
razvojno sodelovanje
Ljubljana, 21. maj 2013 - Konec maja 2013 bo v Bruslju potekalo
zasedanje Sveta za zunanje zadeve EU (Foreign Affairs Council FAC) v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje, kjer
bodo sprejeti tudi sklepi Sveta. SLOGA je 21. maja 2013 ministra za razvojno sodelovanje pozvala k
sprejetju ambicioznih sklepov in v zvezi s tem naslovila tri pomembna vprašanja, in sicer s področja
post-2015 okvira, skladnosti politik za razvoj in ravni uradne razvojne pomoči. Zaradi tehničnih teţav
na Slogini spletni strani bomo celoten poziv Sloge objavili naknadno.

SLOGA aktivno sodeluje pri načrtovanju razvoja
Slovenije
Ljubljana, 27. maj 2013 - Na vladni ravni trenutno
poteka priprava drţavnih razvojnih dokumentov, ki bodo med drugim sluţili tudi kot podlaga za
načrtovanje operativnih programov nove evropske finančne perspektive. Vlada je pripravila osnutek
Drţavnega programa prioritet in investicij 2014-2017. Pod prioritetna področja znanost, podjetnost,
zeleno, vključujoča druţba in učinkovit javni sektor ter pravna drţava se je skupaj s svojimi
članicami odzvala tudi SLOGA in podala naslednje predloge:
- vključitev pravične trgovine,
- vključitev globalnega učenja,
- vključitev mednarodnega prostovoljstva,
- vključitev priprave programa harmonizacije priseljencev na podlagi njihovih kompetenc, spola,
kulture in veroizpovedi ter priprava programov za njihovo hitrejšo integracijo v druţbo,
- podpora nevladnemu sektorju, vključno z mreţami NVO (horizontalne, vsebinske in regionalne
mreţe),
- horizontalna vključitev načela mednarodnega razvojnega sodelovanja in spoštovanja človekovih
pravic pod več prioritet,
- vključitev direktne podpore mreţnim organizacijam (horizontalnim, vsebinskim in regionalnim
mreţam).
Ko bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo drugi osnutek, bodo sledili delovni
sestanki po prioritetah. Zaradi tehničnih teţav na Slogini spletni strani bomo strnjene komentarje na
dokument objavili naknadno, za več informacij o pripravi razvojnih dokumentov ter o vključevanju
članic in njihovih prioritet pa se lahko obrnete na Mojco Krisper Figueroa (mojca.krisper@slogaplatform.org).

Človekove pravice v 2012
Ljubljana, 23. maj 2013 - Amnesty International
Slovenije (AIS) obvešča, da je Amnesty International
objavila letno poročilo o stanju človekovih pravic v
svetu leta 2012. Amnesty International je lani
zabeleţila omejevanje svobode izraţanja v najmanj 101
drţavi, mučenje ljudi v najmanj 112 drţavah, v 50 drţavah so bile varnostne sile v mirnem času
odgovorne za nezakonite poboje, 80 drţav pa je izvajalo nepoštena sojenja itd. Navkljub vsemu pa je
Amnesty International zabeleţila tudi veliko zmago – v Generalni skupščini OZN je 155 drţav
glasovalo za pogodbo o nadzoru trgovine z oroţjem. Kot ţe nekaj let zapored je v poročilo vključena
tudi Slovenija, in sicer zaradi tega, ker oblasti še vedno niso zagotovile povrnitve pravic izbrisanim,
zaradi diskriminacije Romov (tudi pri najosnovnejših pravicah, kot je pravica dostopa do vode) in
zaradi vpliva varčevalnih ukrepov na človekove pravice. Več o tem si lahko preberete na spletni
strani AIS.

Štiridnevni program medkulturnega učenja za družbeno
vključevanje v Romuniji
Ljubljana, 23. maj 2013 – Društvo Nigerijcev v Sloveniji obvešča,
da je Ethnocultural Diversity Resourse Center iz Romunije med
24. in 27. majem 2013 gostil tretje srečanje Evropskega
partnerstva za izobraţevanje odraslih in mobilnost za socialno vključenost (European Partnership on
Adult Education and Mobility for Social Inclusion). V mestu Cluj-Napoca so gostili učeče se odrasle iz
depriviligiranih socialnih skupin iz Španije, Malte, Poljske, Slovenije, Italije in Velike Britanije. Le-te
so se tekom svojega obiska udeleţili številnih aktivnosti, namenjenih spodbujanju socialne
vključenosti odraslih učencev iz depriviligiranih skupin prek izobraţevanja, pa tudi konference o
neformalnem učenju za socialno vključevanje, kateri je sledila še medkulturna proslava idr.

Projekt, ki ga v okviru programa Vseţivljenjsko učenje sofinancira EK, je namenjen uporabi izkušenj
sedmih partnerskih organizacij pri prizadevanju za (boljšo) socialno vključenost odraslih iz
prikrajšanih druţbenih skupin, in sicer s pomočjo izobraţevanja, tako formalnega kot neformalnega.
Tekom dvoletnega projekta bodo partnerske organizacije organizirale mobilne aktivnosti in aktivnosti
na lokalnem nivoju, namenjene prenosu najboljših praks uporabe izobraţevanja za socialno
vključenost in izpostavljanju problematike socialne izključenosti.
Društvo Nigerijcev v Sloveniji ob tem vabi na medkulturne delavnice učenja slovenskega jezika in
kulture. Za več informacij o programu delavnic in prihajajočih mobilnih aktivnosti na Poljskem, v
Sloveniji, Italiji in v Veliki Britaniji se obrnite na Društvo Nigerijcev v Sloveniji.

Migracije kot gibalo razvoja
Bruselj, 22. maj 2013 - EK je 22. maja 2013 predstavila svoje
mnenje o tem, kako lahko migracije in mobilnost prispevajo k
vključujočemu gospodarskemu in socialnemu razvoju ter kako na
svetovni ravni okrepiti sodelovanje na tem področju. Izdala je
namreč sporočilo z naslovom »Prizadevanja za maksimiranje
razvojnega učinka migracij«, ki bo podlaga za skupno stališče EU in
njenih drţav članic v okviru dialoga na visoki ravni o mednarodnih
migracijah in razvoju, ki bo v organizaciji Generalne skupščine OZN potekalo oktobra letos. Evropski
komisar za razvoj Andris Piebalgs je ob tej priloţnosti poudaril, da bi bilo potrebno migracije priznati
kot gibalo vključujočega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja ter jih v obliki prednostne
naloge vključiti v razvojno agendo post-2015. Več o tem si lahko preberete na spletni strani EUROPA.
Foto: Asian Development Bank

Povabilo k izpolnitvi vprašalnika
proračuna Evropske unije

o

načrtovanju

razvojnega

Bruselj, 27. maj 2013 – Ponovno vas obveščamo, da 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.

Koristni viri
»Imagination castrated: Critical rethinking of the civil society (organisation) in contemporary
society«; 2013. Bosanac, Gordan in Lana Zdravković (ur.). Več informacij o publikaciji najdete na
spletni strani Mirovnega inštituta.
»Youth and international development policy: the case for investing in young people«; 2013.
Pereznieto, Paola in James Hamilton Harding. Overseas Development Institute.
»International financing for disaster risk management the 20-year story (1991-2010)«; 2013.
Kellett, Jan, Alice Caravani in Hemang Karelia. Overseas Development Institute.

Fotografska razstava in predstavitev projekta »EUROSHA:
prostovoljstvo in humanitarni izzivi v Keniji«
Kdaj? V petek, 31. maja 2013, ob 18. uri.
Kje? Mladinski center Litija (Ponoviška 12, Litija).
Opis: Vljudno vabljeni na fotografsko razstavo Janje Mikulan in
predstavitev projekta EUROSHA, pri katerem ţe zadnjih 9 mesecev sodeluje kot slovenska
prostovoljka. Sicer je v okviru EUROSHA misije v Keniji sodelovalo vsega skupaj šest prostovoljcev,
natančneje štiri prostovoljke iz Češke, Francije, Poljske in Slovenije ter dva kenijska prostovoljca.
Kaj so prostovoljci počeli in kakšna je realnost humanitarnega prostovoljstva, pa boste izvedeli v
petek! Po otvoritvi ste lepo vabljeni še na afriško pojedino, ki jo bo pripravila ekipa Skuhne. Vabilo 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).

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. Festival 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. Z njim ţelijo prispevati h grajenju
kulture človekovih pravic, ki priznava dostojanstvo ter enakovrednost vseh posameznikov globalne
druţbe. V okviru festivala bodo potekale delavnice, predavanja, razstave in razprave o različnih
temah vizualnega prikazovanja človekovih pravic. Podrobnejši program festivala si lahko preberete v
priponki oz. na Ekvilibovem portalu umetnosti za druţbene spremembe Globalna SOFA.

17. andragoški kolokvij: Izobraževanje priseljencev v luči Evropskega
leta državljanov
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. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ACS.

»Unblocking results: can aid get public services flowing?«
Kdaj? 3. junij 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos).
Opis: Dogodek v organizaciji Overseas Development Institute (ODI) bo osredotočen na zadnjo
raziskavo ODI o tem, kako lahko razvojna pomoč še najbolj podpre vladanje in institucionalni razvoj
(na primerih treh afriških drţav). Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI.
»Open budgets: the political economy of transparency, participation and
accountability«
Kdaj? 5. junij 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos).
Opis: Namen dogodka, ki ga organizira ODI, je razprava o ugotovitvah triletnega
raziskovalnega projekta, zdruţenih v nedavno izdani knjigi »Open Budgets: The
Political Economy of Transparency, Participation and Accountability«. Več informacij o dogodku
najdete na spletni strani ODI.
Odzivi na poročilo Panela na visoki ravni o okviru
post-2015
Kdaj? 6. junij 2013.
Kje? London, Nairobi, Daka in Bogota (omogočen bo tudi spletni video prenos).
Opis: Udeleţenci dogodkov na različnih lokacijah bodo simultano razpravljali o poročilu Panela na
visoki ravni o okviru post-2015, objavljenem 30. maja 2013, in sicer s ciljem zagotovitve globalnega
odziva na omenjeno poročilo. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 23. in 29. majem 2013)
ARMENIJA (Sklad za civilno družbo)
Rok za prijavo: 8. julij 2013.
Več informacij
AFGANISTAN (EIDHR)
Rok za prijavo: 8. julij 2013.
Več informacij

TURČIJA (razvoj civilnega dialoga med NVO)
Rok za prijavo: 29. julij 2013.
Več informacij
PARAGVAJ (spodbujanje produktivnosti, tehnoloških inovacij in organizacijske krepitve
proizvodnih verig za perutnino, prašiče in kravje mleko)
Rok za prijavo: 8. julij 2013.
Več informacij
SRBIJA (EIDHR)
Rok za prijavo: 8. julij 2013.
Več informacij
HRVAŠKA (podpora NVO, aktivnim na področju prostovoljstva)
Rok za prijavo: 12. julij 2013.
Več informacij
LIBANON (kulturne aktivnosti)
Rok za prijavo: 5. avgust 2013.
Več informacij
GAMBIJA (nedržavni akterji in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 23. september 2013.
Več informacij
MADAGASKAR (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 15. 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
Sirija
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: PRAVICE ALI PRAV(LJ)ICE?
Ekvilib Inštitut in člani Kluba ACTRIGHT vabijo na brezplačno, interaktivno in zabavno delavnico o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Delavnica bo vključevala malo teorije, veliko prakse in
še več prostora za vaša vprašanja in ideje, potekala pa bo 1. junija 2013 v Ljubljani – KUD (ob 12.
uri). Prijave zbirajo na manca@ekvilib.org. Več informacij najdete na Ekvilibovi spletni strani.

Informativni delavnici za predstavitev prvega javnega razpisa
Programa za NVO Norveškega finančnega mehanizma in
Finančnega mehanizma EGP
CNVOS in REC Slovenija vabita na informativni delavnici za predstavitev prvega javnega razpisa
Programa za NVO, ki poteka pod okriljem Finančnega mehanizma EGP. Prvi javni razpis za projekte
NVO bo objavljen 3. junija 2013, in sicer v višini 1.275.000 evrov. V Ljubljani bo delavnica potekala
5. junija 2013 (predavalnica Zavoda za zdravstveno varstvo, med 10.00 in 14.00 uro), v Mariboru pa
7. junija 2013 (amfiteater hotela Piramida, med 10. in 14. uro). Več informacij o delavnicah
najdete na CNVOS-ovi spletni strani.

Delavnica: ABC pridobivanja donacij in sponzorstev
CNVOS organizira delavnico v treh delih (12., 17. in 19. junij 2013), namenjeno
predstavitvi temeljnih načel, ki prinašajo uspeh pri nagovarjanju sponzorjev in
donatorjev. Rok za (elektronsko) prijavo je 5. junij 2013, več informacij o delavnici pa najdete na
CNVOS-ovi spletni strani.

Mednarodni seminar o prihodnosti varnosti v Afganistanu
People in Peril, skupaj z Evropsko mreţo nevladnih organizacij v Afganistanu, 7.
junija 2013 v Bratislavi organizira mednarodni seminar z naslovom Prihodnost
varnosti v Afganistanu. Vabilo na usposabljanje in povezavo do obrazca za e-prijavo
najdete na spletni strani People in Peril.

Programski direktor
Mednarodna dobrodelna organizacija Concern Worldwide je objavila razpis za
prosto delovno mesto programskega direktorja za Sudan. Rok za prijavo je 2.
junij 2013, več informacij o razpisanem delovnem mestu pa najdete na spletni strani Concern
Worldwide.

Prosto delovno mesto na OXFAM Ireland
OXFAM Ireland objavlja prosto delovno mesto »Donor Development Manager«. Rok za
prijavo je 7. junij 2013, več informacij pa najdete na spletni strani OXFAM Ireland.

