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Povabilo k sodelovanju pri 12. številki Slogopisa
Sloga, 29. julij 2013 – Na Slogi smo že pričeli s pripravo
naslednje številke Slogopisa, ki bo izšla v začetku oktobra, ob
tem pa tudi vas vabimo k sooblikovanju le-te.
Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri:
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje in
humanitarna pomoč, velikost vsaj 3 MG);
b. rubrikah »Novičke iz Slovenije« in »Novičke iz sveta«: priprava krajšega članka o aktualnem
dogajanju (do 150 besed in fotografija v velikosti nad 1 MG);
c. rubriki »Utrip NVO«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks
(550 - 600 besed in fotografija v velikosti nad 1MG);
d. rubriki »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (v časovnem obdobju
od sredine oktobra do sredine decembra 2013).
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 11. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k
posredovanju dodatnih idej glede vsebin, ki bi jih želele prebirati v prihodnjih številkah Slogopisa.
Prosimo, da se držite navodil glede dolžine člankov in pripadajočega slikovnega materiala. Končen
izbor objavljenih prispevkov naredi urednik (v primeru velikega števila prispevkov na podlagi
kvalitete in datuma prejema slednjega).
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je 2. september 2013
(na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa).

Poziv k solidarnosti s palestinskimi političnimi zaporniki
Ljubljana, julij 2013 - Civilna iniciativa BDS Slovenija poziva k solidarnosti s
palestinskimi političnimi zaporniki in obvešča, da kampanjo v podporo le-tem
trenutno vodi Francoska organizacija za solidarnost s Palestino (Association
française Palestine Solidarité). S kampanjo želijo opozoriti na njihovo situacijo
in povečati zavedanje o njihovem položaju na mednarodni ravni. Poleg tega si
preko kampanje prizadevajo izvajati pritisk na izraelske oblasti, da bi izpolnile
legitimne zahteve palestinskih političnih zapornikov. Več o tem si lahko
preberete na spletni strani BDS Slovenija.

Podprite humanitarno medicinsko odpravo v Ugando
Ljubljana, julij 2013 - Zavod Voluntariat sodeluje s študenti medicine, ki se letos
odpravljajo na humanitarno medicinsko odpravo v Ugando. Zbirajo sredstva za
nakup materialov, ki jih bodo potrebovali pri svojem delu. Pomagate lahko tako, da
pošljete SMS z vsebino »uganda2013« na številko 1919 in tako prispevate 1 EUR.

Sprejetje Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za spodbujanje
razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
Ljubljana, 18. julij 2013 - Vlada RS je na svoji 18. redni seji na podlagi
Zakona o prostovoljstvu sprejela nov Sklep o ustanovitvi, sestavi,
organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje
razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Sklep razširja sestavo Sveta z enim
članom iz Kabineta predsednika Vlade RS in enim predstavnikom NVO, s čemer se spoštuje
enakomerna zastopanost števila predstavnikov ministrstev in NVO. Več o tem si lahko preberete na
naslednji povezavi.

Aktualno dogajanje v okviru CONCORD-ove delovne skupine
za financiranje za razvoj in pomoč
Bruselj, 26. julij 2013 - V priponki na Slogini spletni strani si lahko
preberete pregled dogajanja v okviru CONCORD-ove delovne skupine za financiranje za razvoj in
pomoč (Funding for Development and Relief - FDR) v juniju in juliju 2013, vključno z aktualnimi
novicami z omenjenega področja na ravni EU.

Koristni viri
Newsletter issue 2013/no. 02. Voluntariat, SCI Slovenia.
Faure, Raphaëlle, Mikaela Gavas, Elize Hefer, Mira Markova in Simon Maxwell. 2013. EU
development cooperation. Where have we got to? What's next? Report on a conference for EU
Change-makers held at ODI, London, on 24 & 25 June 2013. Overseas Development Institute.
Guidelines on Partnerships with Southern CSOs. 2013. Dóchas.

Palestinski večer
Kdaj? V četrtek, 1. avgusta 2013, ob 19. uri.
Kje? V kavarni Mladinskega centra Trbovlje.
Opis: Civilna iniciativa BDS Slovenija in Mladinski center Trbovlje vabita na
palestinski večer, katerega gost bo Madji Shella, eden izmed vidnih predstavnikov
vplivne Palestinske Federacije sindikatov. Spregovoril bo o stanju v Palestini in o
svojem delu, večer pa bo popestrila palestinska glasba in kulinarika Bližnjega vzhoda. Več informacij
o dogodku najdete na spletni strani BDS Slovenija.

Bazar Festivala LUPA 2013
Kdaj? 26. september 2013, med 11. in 20. uro.
Kje? Prešernov trg 2013.
Opis: V organizaciji Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
(CNVOS) bo septembra potekal že 12. Festival nevladnih organizacij LUPA, v okviru katerega se bo
ponovno odvil bazar NVO. Več informacij o Festivalu in bazarju NVO najdete na CNVOS-ovi spletni
strani.

Humanitarni kongres
Kdaj? 11. oktober 2013.
Kje? Olomouc, Češka.
Opis: Češka platforma razvojnih NVO - FoRS v sodelovanju z ostalimi
NVO organizira že drugi Humanitarni kongres - HUKO 2013 z naslovom
»Humanitarian Aid: Independence in Danger?«. TRIALOG bo kril stroške poti in nastanitve 5
udeležencem iz držav članic EU13, potencialni udeleženci pa morajo ob prijavi priložiti tudi pismo
podpore s strani svoje nacionalne platforme (podrobnejše informacije o povrnitvi stroškov s strani
TRIALOG-a najdete tukaj, rok za posredovanje prijave in pisma podpore pa je 18. september 2013).

Konferenca »Global Justice Through Global Citizenship:
the Role of Global Education and Public Awareness«
Kdaj? 20. - 21. november 2013.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: DEEEP v sodelovanju s partnerji organizira konferenco, katere namen je raziskati razumevanja
in prakse globalnega državljanstva, globalne pravičnosti in globalnega učenja v širšem kontekstu
mednarodnega razvoja. Prijave na konferenco so že odprte, prav tako pa lahko izrazite tudi interes
za organizacijo enourne delavnice, v okviru katere boste predstavili svoje delo na področjih, ki so
povezana s temami konference. Predloge za delavnice lahko posredujete do 1. septembra 2013. Več
informacij in ostalo potrebno dokumentacijo najdete na DEEEP-ovi spletni strani.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 10. in 31. julijem 2013)
GRUZIJA (krepitev administrativnih zmogljivosti na področju davkov)
Več informacij
KOLUMBIJA (krepitev socialnih organizacij ter spodbujanje sodelovanja drţavljanov in sklepanja
sporazumov med institucijami in civilno druţbo)
Rok za prijavo: 19. september 2013.
Več informacij
KOLUMBIJA (trajnostni in vključujoči izdelki)
Rok za prijavo: 18. september 2013.
Več informacij
EGIPT (krepitev institucionalnih zmogljivosti)
Rok za prijavo: 23. september 2013.
Več informacij
MEHIKA (nedrţavni akterji v razvoju)
Rok za prijavo: 28. avgust 2013.
Več informacij
ERITREJA (nedrţavni akterji in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 23. september 2013.
Več informacij
ERITREJA (EIDHR)
Rok za prijavo: 23. september 2013.
Več informacij
ČAD (ukrepi na področju asfaltiranja cest)
Rok za prijavo: 15. oktober 2013.

Več informacij
MAKEDONIJA (Sklad za civilno druţbo)
Rok za prijavo: 13. september 2013.
Več informacij
ANGOLA (nedrţavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 12. september 2013.
Več informacij
ČAD (boljši odnosi med silami notranje varnosti in prebivalstvom)
Rok za prijavo: 16. oktober 2013.
Več informacij
EGIPT (nedrţavni akterji in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 16. september 2013.
Več informacij
SLONOKOŠČENA OBALA (izboljšanje konkurenčnosti nasadov banan)
Rok za prijavo: 30. oktober 2013.
Več informacij
AZERBAJDŢAN (podpora na področju trajnostnega razvoja človeških virov)
Več informacij
GVAJANA (EIDHR)
Rok za prijavo: 21. oktober 2013.
Več informacij
SRBIJA (podpora pri deinstitucionalizaciji in socialni vključenosti oseb z motnjami v duševnem
razvoju in duševnimi boleznimi)
Rok za prijavo: 31. oktober 2013.
Več informacij

ANGOLA (EIDHR)
Rok za prijavo: 12. september 2013.
Več informacij
ALŢIRIJA (krepitev zmogljivosti kabineta predsednika vlade)
Rok za prijavo: 6. oktober 2013.
Več informacij
DRŢAVE UPRAVIČENKE V OKVIRU INSTRUMENTA IPA (čezmejni program Bosna in Hercegovina Črna gora)
Rok za prijavo: 9. september 2013.
Več informacij
ČAD (podpora na področju posredovanja dela)
Rok za prijavo: 23. oktober 2013.
Več informacij
TURČIJA (krepitev institucionalnih zmogljivosti na področju storitev pri pogojni kazni)
Več informacij
BOLIVIJA (omejeni razpis za zbiranje predlogov)
Rok za prijavo: 16. september 2013.
Več informacij
SREDOZEMLJE (podpora poslovnim in investicijskim partnerstvom)
Rok za prijavo: 13. september 2013.
Več informacij
LIBANON (podpora na področju pravne pomoči)
Več informacij

Iskanje projektnih partnerjev za razpis DEAR
Za prihajajoči razpis DEAR smo s strani Trialog-a dobili dve povpraševanji za partnerstvo pri
konzorcijskih projektih. Prva organizacija je Hungarian Charity Service v okviru Malteškega reda,
druga pa German Toilet Organization. Več informacij za potencialne partnerje objavljamo v
priponkah na Slogini spletni strani.

Drugi relevantni razpisi
Posojila za pred-financiranje projektov
Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpis za dodeljevanje posojil za programsko predfinanciranje projektov, ki so bili uspešni pri kandidiranju na evropska sredstva in so prejeli pozitivno
odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Na razpis se lahko prijavijo tudi NVO, odprt
pa bo do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 30. oktobra 2013. Več o tem si lahko
preberete na naslednji povezavi.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. juliju 2013)
Afriški rog
Bangladeš
Čad
Epidemije
Komunikacijske aktivnosti
Sahel
Sirija
Slonokoščena obala
Sudan in Južni Sudan
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.

Na Slogini spletni strani pa najdete tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih.

Usposabljanja in delovne priloţnosti
Slovenska filantropija vabi na usposabljanja za prostovoljce
Ker so za kakovostno prostovoljsko delo potrebna tudi določena znanja in izkušnje,
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, za prostovoljce
organizira naslednja usposabljanja:
a. ) uvodna usposabljanja za prostovoljce (24. in 25. avgust, 14. in 15.
september, 26. in 27. oktober, 16. in 17. november ter 14. in 15. december 2013, Ljubljana; 28.
in 29. september 2013, Murska Sobota);
b.) tematska usposabljanja za prostovoljce:
- Medgeneracijsko prostovoljstvo, sodelovanje in komunikacija (11. in 12. oktober 2013, Maribor);
- Vodenje skupine in skupinska dinamika (22. oktober 2013, Ljubljana);
- Prostovoljsko delo s posameznikom (29. in 30. november 2013, Maribor; 10. december 2013,
Ljubljana).

Poletna šola o Zdruţenih narodih
Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo med 9. in 13. septembrom
2013 organizira »Poletno šolo o Združenih narodih«, ki je namenjena mladim
med 18. in 29. letom. Organizacija združenih narodov (OZN) pokriva širok
spekter delovanja, ki vpliva na življenje vsakega posameznika. Poletna šola je
namenjena mladim, ki jih zanimajo globalni izzivi, delovanje OZN in vloga
Slovenije v tej mednarodni organizaciji. V petih dneh bodo udeleženci
spoznali strukturo OZN, namen, cilje in področja delovanja ter aktualne
izzive mednarodne skupnosti, in sicer skozi seminarje, ki jih bodo izvedli strokovnjaki za posamezna
področja, ter interaktivne delavnice in debate, katerih cilj je spodbujanje razmišljanja o
globalizaciji družbe in kritične evalvacije aktualnih problematik današnjega sveta. Rok za prijavo je
23. avgust 2013, vabilo in prijavnico pa najdete v priponkah na Slogini spletni strani.

Slovenska filantropija vabi na usposabljanja za mentorje
Na Slovenski filantropiji so pripravili tri usposabljanja, ki odgovarjajo na različne
potrebe mentorjev:
- splošno mentorsko usposabljanje: ABC prostovoljstva (10. september 2013,
Ljubljana);
- tematsko mentorsko usposabljanje: Motiviranje in spremljanje dela prostovoljcev (15. oktober
2013, Ljubljana; 26. november 2013, Maribor);
- intenzivno 5-dnevno usposabljanje za mentorje: Vloga mentorja v organiziranem prostovoljstvu
(23., 24. in 25. september ter 17. in 18. oktober 2013, Velenje).
Usposabljanja so del aktivnosti Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, zato so za udeležence
brezplačna.

Multimedijski praktikum za opolnomočenje manjšin
KITCH, zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje, vabi k udeležbi v
interdisciplinarnem usposabljanju in umetniški produkciji, ki bo potekalo med septembrom 2013 in
junijem 2014 na različnih lokacijah po Ljubljani. Praktikum je namenjen predvsem (ne pa izključno)
pripadnikom albanske, bosanske, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske manjšine ter arabske in
afriške skupnosti. Rok za prijavo je 15. avgust 2013, več informacij in prijavnico pa najdete v
priponki na naslednji povezavi.

Spletno usposabljanje o globalnem učenju
Center Sever-Jug Sveta Evrope med 19. avgustom in 13. septembrom
2013 organizira štiritedensko spletno usposabljanje s področja globalnega
učenja in medkulturnega dialoga (»Global Education: The Intercultural
Dimension«). Rok za prijavo je 4. avgust 2013, več informacij o usposabljanju in prijavnico pa
najdete na naslednji povezavi.

CONCORD razpisuje delovno mesto v skupini »Aidwatch«
Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj - CONCORD za obdobje šestih
mesecev (od 1. septembra 2013 dalje) razpisuje delovno mesto v okviru skupine
»Aidwatch« s področja podpore delovnih struktur »Aidwatch« ter enakopravnosti spolov. Podrobnosti
razpisa lahko najdete v priponki. Rok za prijavo je 8. avgust 2013.

Prosti delovni mesti v organizaciji International Alert
Neodvisna organizacija s področja izgradnje miru International
Alert objavlja dve prosti delovni mesti, in sicer »Senior Programme
Design and Assessment Officer« (rok za prijavo: 11. avgust 2013) ter »Head of Programme Design,
Fundraising and Assessment« (rok za prijavo: 16. avgust 2013).

