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TRIALOG-ov sejem sodelovanja
TRIALOG med 4. in 6. majem 2015 na Dunaju (Avstrija)
organizira sejem sodelovanja (Partnership Fair) za nevladne
organizacije, aktivne na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja. Rok za prijavo je 17. april.
Letošnji sejem predstavlja priloţnost za vzpostavljanje sodelovanja med nevladnimi organizacijami
in donatorji, za izmenjavo informacij o načrtih donatorjev in prednostnih področjih ter stališčih
nevladnih organizacij glede na lokalne značilnosti in za vzpostavljanje partnerstev.
Na sejmu bodo sodelovali ključni deleţniki, vključeni v globalna prizadevanja za doseganj e enakosti
in pravičnosti ter odpravo revščine (donatorji, predstavniki Evropske komisije in nevladne
organizacije), in sicer kot govorci, moderatorji ali udeleţenci. Sejma se bo udeleţilo pribliţno 100
predstavnikov nevladnih organizacij.
Sejem je namenjen evropskim nevladnim organizacijam, ki iščejo nove in si prizadevajo za krepitev
obstoječih partnerstev z drugimi nevladnimi organizacijami ter za načrtovanje skupnih aktivnosti. K
sodelovanju so vabljene tudi nevladne organizacije, ki ţelijo vzpostaviti sodelovanje z donatorji in
spoznati moţnosti financiranja.
Več informacij
Prijavnica

Klepet na Twitterju o evropskem letu za razvoj 2015
Evropsko zdruţenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European
NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) med 30.
marcem in 3. aprilom ureja profile evropskega leta za razvoj 2015 na
druţabnih omreţjih.

Dne 2. aprila med 11.00 in 11.30 organizirajo klepet na Twitterju in vabijo k
sodelovanju; vprašanja, mnenja in vtise objavite z oznako #myEYD2015. Cilj
klepeta je spodbuditi spletno razpravo o evropskem letu za razvoj.

SLOGA vključena v priprave na Svetovni humanitarni vrh
Ministrstvo za zunanje zadeve je v četrtek, 26. 3. 2015,
organiziralo srečanje z nevladnimi organizacijami,
aktivnimi na področju mednarodne humanitarne pomoči.
Namen srečanja je bil vključevanje nevladnih organizacij
v proces priprav na Svetovni humanitarni vrh, ki bo
potekal naslednje leto v Istanbulu. Srečanja se je
udeleţila tudi predstavnica platforme SLOGA, odgovorna
za humanitarno področje.
Srečanje z nevladnimi organizacijami je vodil generalni
direktor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč veleposlanik Mitja Štrukelj.
Humanitarna pomoč predstavlja odraz solidarnosti Republike Slovenije s prizadetimi v naravnih in
drugih nesrečah, zato je še posebej pomembno, da je nudena na učinkovit način.
Sodelujočim je bil predstavljen dosedanji postopek priprav na vrh, hkrati pa so bili pozvani k
aktivnemu sodelovanju pri dogodkih, ki bodo potekali do maja prihodnje leto. Dr. Eva Nastav se je ţe
udeleţila nekaterih aktivnostih, med drugim regionalnega posvetovanja za Evropo, ki je bilo v
Budimpešti. V drugi polovici leta so načrtovana tematska posvetovanja v Berlinu in globalna
posvetovanja v Ţenevi.
Svetovni humanitarni vrh bo potekal med 23. in 27. majem 2016 v Istanbulu v Turčij i. Zdruţil bo
zdruţil predstavnike vlad, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in druge strokovnjake, ki
bodo naslovili vprašanje hitrega in učinkovitejšega naslavljanja potreb ljudi, prizadetih v
humanitarnih krizah. Naslovil bo štiri osrednje teme, in sicer: učinkovitost humanitarne pomoči,
zmanjšanje ranljivosti in tveganja nesreč, vključevanje inovacij in naslavljanje potreb ljudi v času
oboroţenih spopadov.
Srečanja so se udeleţile še predstavnice Rdečega kriţa, Humanitarnega društva ADRA Slovenija,
Slovenske karitas in IRD Global Zavoda.
Za več informacij o svetovnem
(patricija.virtic@sloga.platform.org).
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O globalnih temah za najmlajše preko risanke
SLOGA, Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč, je v sodelovanju z oddajo Infodrom, dnevnoinformativno
oddajo za otroke in mlade na Televiziji Slovenija, v okviru projekta za
ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju,
pripravila tudi animiran prispevek, namenjen otrokom in mladim.
Čeprav se vsi ne poznamo med seboj, smo delček sveta, ki potrebuje čisto okolje, varno podnebje,
odgovornost do vseh ljudi na zemlji. Vsi smo med seboj povezani, zato vsako posamezno dejanje
šteje.
V okviru projekta je nastal tudi daljši članek, ki je objavljen na spletni strani infodrom.si. Preko
razlage tematskih sloganov akcije Tudi ti si delček tega sveta nudi članek poglobljen vpogled v
vsebine, predstavljene v animiranem prispevku, in ponuja moţnosti za nadaljnje raziskovanje
problematike.

Animirani prispevek je bil zelo dobro sprejet. V Tednu globalnega učenja je bil večkrat predvajan na
Televiziji Slovenija, uvrščen je bil tudi v posebno tematsko rubriko Globalno učenje na strani
infodrom.si, prav tako ga je objavil Otroški portal Televizije Slovenija. Risanka je bil prav tako
predvajana na različnih dogodkih, med drugim na Slovenskih razvojnih dnevih (Mestni muzej in
Prešernov trg) in v Skuhni, kot primer dobre prakse pa so ga ocenili tudi udeleţenci Global Education
Conference v Zagrebu. Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za izobraţevanje ter
druge NVO so izrazile velik interes po predvajanju in prevodu animiranega prispevka.
Animiran prispevek je nastal s finančno podporo Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije. Razlagalni animirani prispevek je del projekta platforme SLOGA
»Ozaveščanje javnosti za večjo podporo MRS in HP«, ki ga financira Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena mnenja ne predstavljajo uradnega
stališča Vlade Republike Slovenije.

Slovenski nevladniki izboljšujejo ţivljenja v Afriki in na Zahodnem Balkanu
Dokumentarni film Tudi mi smo del istega sveta prikazuje izbrane
projekte slovenskih nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij v
Afriki in na Zahodnem Balkanu, s katerim ţeli SLOGA, platforma
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
razvojne projekte pribliţati slovenski javnosti.
Slovenske nevladne organizacije z različnimi projekti skrbijo, da ukrepi iz besed na papirju zaţivijo v
praksi. Zagotavljanje pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo, ni vedno lahka naloga. Najrevnejši
sloji prebivalstva velikokrat ţivijo v odročnih predelih s slabimi prometnimi povezavami in omejeno
infrastrukturo. Zato je zelo pomembna vloga nevladnih organizacij, ki so s svojimi lokalnimi partnerji
prisotne na terenu, imajo izkušnje in dostop do lokalnega znanja ter so proţnejše pri nudenju in
izvajanju pomoči.
V dokumentarnem filmu lahko tako iz prve roke spoznamo projekte Društva Edirisa Slovenije, Društva
SOS telefon, Humanitarnega društva ADRA Slovenija, Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije in
Zavoda Krog.
Dokumentarni film je nastal s finančno podporo Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije. Izražena mnenja ne predstavljajo uradnega stališča Vlade
Republike Slovenije. Dokumentarni film je del projekta platforme SLOGA
»Ozaveščanje javnosti za večjo podporo MRS in HP«, ki ga financira Ministrstvo za
zunanje zadeve RS.

Dobrodelna spletna licitacija dresa Soči 2014 in ostalih
Zavod KROG ţeli v sodelovanju s centri za socialno delo Izola,
Koper in Piran z zbranimi denarnimi sredstvi s spletne licitacije
socialno
ogroţenim
otrokom
omogočiti
kakovostnejše
izobraţevanje.
Število socialno ogroţenih se še vedno povečuje, vsi trije centri za
socialno delo beleţijo povečanje števila upravičencev do denarnih
socialnih pomoči. Mednje sodijo enostarševske druţine, samski
brezposelni, starostniki z nizkimi pokojninami, bolni, najslabše pa
je, da se v to skupino, ţal, uvrščajo tudi druţine, v katerih sta zaposlena oba starša, vendar zaradi
nizkih prihodkov ne obvladujejo visokih ţivljenjskih stroškov.

Z namenom pomagati je Zavod KROG objavil spletno dobrodelno licitacijo
majice slovenske olimpijske kolekcije s podpisi naših olimpijcev (Tina Maze,
Peter Prevc, Ţan Košir, Vesna Fabjan) iz Sočija 2014 in športnih dresov (Uroš
Zorman, Jasmin Handanović, Aljaţ Struna, Dalibor Volaš) za nakup šolskih knjig
in šolskih potrebščin ter učnih pripomočkov za socialno ogroţene otroke v
Sloveniji.
Predstavili se bomo na dogodku »Ljubljana kolesari« v Hiši športa, v Ljubljani
15. aprila med 14. in 18. uro.
Dobrodelna licitacija z naslovom »Dobrodelnost dobro dene« je objavljena na
spletni strani Zavoda KROG s pravili licitacije in izklicnimi cenami majice slovenske olimpijske
kolekcije Soči 2014 in športnih dresov.

Na naslednjem afganistanskem smučarskem pokalu bo na slovenskih smučkah 100 Ali
Šahov
Bamyan in Ljubljana, 24. marec 2015 – Ali Šah je mladi afganistanski
smučar, ki je letos ţe četrto leto zapored osvojil pokal Afgan Ski
Challenge, ki se od leta 2011 odvija v osrednji afganistanski provinci
Bamyan. Letos se je pokala udeleţilo 48 tekmovalcev, od tega 33
Afganistancev in 15 tujih smučarjev iz Švice, Nemčije, Francije, Norveške
in Zdruţenih drţav Amerike. V projektu sodeluje tudi Zavod KROG.
Jaz sem pokal in smučarske vragolije letos videl prvič. Pred tem sem bil –
tako kot večina ostalih Afganistancev – prepričan, da se smuča le v
Evropi. Tako sem namreč videl na televiziji. Tokrat pa sem v Bamyanu
sam prisostvoval kot obiskovalec in poleg tekmovalcev videl tudi številne
deklice in fante, ki so prišli s svojimi doma narejenimi lesenimi
smučkami, z improviziranimi pločevinastimi vezmi in malo plastike pod
lesom, da so smuči laţje drsele po snegu.
Tuji novinarji so otroke fotografirali za svoje poročanje, jaz pa sem iz ţepa potegnil fotografijo iz
Slovenije prepeljanih smuči in jo pokazal otrokom, vsem ţeljnim smučanja in razvedrila. Ko so prišli
v našo pisarno in videli smuči, niso mogli verjeti – prvič v ţivljenju bodo lahko smučali na pravih
smučkah.
Zbrali smo okoli sto smuči in se z otroki ter junakom Ali Šahom, smučarskim šampionom, podali na
okoliške strmine. Navajeni napora in višine so se otroci pod taktirko učitelja, Ali Šaha odlično
odrezali in se hkrati seveda neizmerno zabavali.
Jaz sem jih le opazovali in si hkrati ţelel, da bi lahko bili vsi, ki
ste podarili smuči, deleţni teh trenutkov in videli to pristno
veselje. Takrat je prišel tudi vodja lokalnega sveta, šure, in vpil:
“Naslednje leto bomo imeli sto Ali Šahov!” Ko sem mu povedal,
od kod so prišle smuči, je dejal: “Še danes jim bom napisal
zahvalno pismo”. In ga je res.
Jaz se, tako kot on, v imenu lokalnega prebivalstva zahvaljujem
vsem, ki ste podarili smuči in vso ostalo smučarsko opremo, kolesa in celo reševalne sani. Hvala
Zavodu Krog za akcijo in koordinacijo ter Slovenski vojski za prevoz. Vedite, da ko boste videli
fotografije afganistanskih smučarjev v prihodnje, so na vaših smučeh.
Naser Mohammadi
Provinčni direktor, Help INGO
Bamyan Afghanistan

Na obisku pri gasilcih na Danskem
Med 13. in 16. marcem se je osem prostovoljnih
organizacij iz sedmih evropskih drţav srečalo na
Danskem v neposredni bliţini Copenhagna, na sedmem
transnacionalnem srečanju partnerjev v projektu
VolunVET. Partner projekta je Društvo Nigerijcev v
Sloveniji.
Srečanje je tokrat gostila lokalna organizacija FireAid,
gre za tako imenovano prostovoljno gasilsko društvo.
Za svoje evropske partnerje so organizatorji pripravili
zanimiv program, imeli pa smo tudi priloţnost ogledati
si dansko prestolnico in njene znamenitosti.
V okviru priprav na srečanje so na lokalni ravni najprej potekale okrogle mize, kjer so člani
organizacij in povabljeni gostje razpravljali o vsebinah, ki so bile predstavljene na šestem srečanju
partnerjev, ki je bilo novembra lani v slovaški Bratislavi. Udeleţenci okrogle mize so pripravili
seznam priporočil, ki naj bi bila slovaški organizaciji v pomoč pri tem, kako se spopadati s
pomanjkljivim znanjem in kompetencami, ki jih imajo oziroma nimajo njihovi koordinatorji
prostovoljcev.
V prvem delu srečanja v Frederikssundu so vse partnerske organizacije predstavile svoja priporočila
iz okroglih miz, v sklopu štiridnevnega druţenja pa so potekale še naslednje aktivnosti:
● predstavitev gostiteljske organizacije FireAid. ter njihovih dobrih praks pri rekrutiranju,
usposabljanju in vodenju prostovoljcev - koordinatorjev
● ogled aktualnih aktivnosti in projektov gostiteljske organizacije, ter srečanje z njihovimi
prostovoljci in drugimi aktivisti organizacije
●predstavitev gradiva za usposabljanja prostovoljcev na Danskem.
Srečanje se je zaključilo v nedeljo s skupno večerjo.
Projekt VolunVET je sicer strateško partnerstvo v programu »Leonardo da Vinci« , ki je del programa
Vseţivljenjskega učenja, financiranega s strani EU. Cilj je pomagati prostovoljnim organizacijam pri
usposabljanju njihovih koordinatorjev prostovoljcev, pa tudi izboljšati in razširiti uporabo gradiv za
izobraţevanje in usposabljanje prostovoljcev.

Seznami priporočene literature, filmov in uprizoritvene umetnosti o ELR2015
V sklopu letošnjega Kulturnega bazarja so bili pripravljeni seznami
literature, filmov in uprizoritvenih umetnosti o razvojnih tematikah v
sklopu evropskega leta za razvoj 2015.
Na seznamu najdete:
1. izborom kakovostne leposlovne in poučne literature za otroke in mladino, povezane s tematiko
evropskega leta za razvoj, ki jo lahko najdemo v slovenskih splošnih knjiţnicah;
2. izborom dramskih, lutkovnih in plesnih predstav, povezanih z vrednotami evropskega leta za
razvoj;
3. izborom filmov, povezanih z vrednotami evropskega leta za razvoj.
Seznam najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Evropsko leto za razvoj krovna tema Tedna vseţivljenjskega učenja
V letošnjem letu se bodo razvojnih tematik dotikale tudi aktivnosti v
sklopu Tedna vseţivljenjskega učenja, ki bo potekal predvidoma med 15.
majem in 30. junijem, saj bo evropsko leto za razvoj krovna tema
kampanje.
Teden vseţivljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na
področju izobraţevanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje
Andragoški center Slovenije in ga prireja v sodelovanju s stotinami
ustanov, skupin in posameznikov po vsej drţavi, pa tudi onkraj naših
meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost, pa tudi pomembnost učenja – v vseh ţivljenjskih obdobjih
in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem ţivljenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v
vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleţenci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča
se deţela'. Teden vseţivljenjskega učenja je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.
Tema evropsko leto za razvoj 2015 bo krovna tema Tedna vseţivljenjskega
učenja 2015. Andragoški center Slovenije pripravlja več tematsko obarvanih
dogodkov. Četudi se morda na prvi pogled tema evropskega leta za razvoj
zdi nekoliko oddaljena, se moramo zavedati, da z dejavnostmi v lokalni
skupnosti še kako vplivamo na reševanje izzivov na svetovni ravni. Še več, v
skladu z metaforo zamaha metuljevih kril je na potezi sleherni posameznik.

Zavihaj svojo hlačnico in simbolno posodi svojo nogo
V tednu boja proti minam, med 29. marcem in 4. aprilom, ITF Ustanova za krepitev
človekove varnosti opozarja na minsko problematiko in groţnjo, ki jo slednja
predstavlja človekovi varnosti. Letos je pod sloganom Več kot mine ( More than
mines) posebna pozornost posvečena tudi eksplozivnim ostankom vojn, ki ogroţajo
varnost ljudi v njihovem domačem okolju.
ITF vabi, da izkaţete podporo in solidarnost ţrtvam min in ostalih eksplozivnih
ostankov vojn ter opozorite na problematiko, tako da zavihate hlačnico, se fotografirate in
fotografijo objavite na Facebook strani Posodi svojo nogo.

Posvetovanje o reviziji Evropske sosedske politike
V preteklih dneh sta visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko in varnostne zadeve
Federica Mogherini in evropski komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko Johannes Hahn izdala
skupno izjavo »Novi Evropski sosedski politiki naproti«. S tem sta odprla obdobje, namenjeno
posvetovanju s ključnimi deleţniki, ki bo potekalo vse do konca junija 2015.
V posvetovanju bo sodelovala tudi delovna skupina za širitev,
predpristopna pogajanja in sosedstvo (Enlargement, Pre-accession and
Neighborhood – EPAN), ki deluje v sklopu Evropskega zdruţenja NVO
za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and
Development – CONCORD), koordinacijo je prevzela mreţa SOLIDAR. K
sodelovanju vabijo nevladne organizacije, ki bi ţelele sodelovati pri
pripravi skupnega stališča glede Evropske sosedske politike in načrtovanja skupnih zagovorniških
aktivnosti, ki bodo potekale do konca junija.
Osnutek skupnega stališča
Več informacij

Slovenija na donatorski konferenci za Sirijo najavila pomoč v višini 60.000 evrov
Veleposlanica Tatjana Miškova se je v
Kuvajtu
udeleţila
Donatorske
konference
za
Sirijo.
Namen
konference je bil zbrati dodatna
sredstva za humanitarne potrebe prebivalstva, ki so ga prizadeli oboroţeni spopadi v Siriji. Na
konferenci, ki se je je udeleţilo 78 drţav in 40 mednarodnih organizacij, je bilo najavljenih preko 3,8
milijard ameriških dolarjev pomoči. Slovenija je na donatorski konferenci najavila pomoč v višini
60.000 evrov, ki bo zagotovljena preko Mednarodnega odbora Rdečega kriţa (ICRC).
Od začetka nemirov marca 2011 so konflikti privedli do skoraj 300.000 ţrtev. Več kot 12,2 milijona
ljudi, od tega 5,6 milijona otrok, potrebuje takojšnjo pomoč. V še posebej teţkem poloţaju je več
kot 7,6 milijona notranje razseljenih ljudi, prav tako je situacija izredno teţka tudi za 3,8 milijona
beguncev, ki so se zatekli v sosednje drţave (Turčijo, Libanon, Jordanijo, Irak).
Slovenija prispeva k blaţitvi posledic humanitarne krize predvsem v okviru EU, dodatno k temu pa je
v letih 2012 do 2014 za pomoč prizadetemu prebivalstvu v Siriji in sirskim beguncem v sosednjih
drţavah namenila skupaj 150.000 evrov. Poleg tega Slovenija pomoč sirskim beguncem zagotavlja
tudi preko regionalnega projekta pomoči sirskim otrokom in mladostnikom v Libanonu in Jordaniji
»Jutri je naš«.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Delavnica »Izzivi dela v drţavah v razvoju«
Kdaj? 21. april 2015 med 10. in 15. uro.
Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana).
SLOGA vabi na drugo v nizu delavnic za krepitev kadrov nevladnih
organizacij za delo v drţavah prejemnicah uradne razvojne pomoči z
naslovom »Izzivi dela v drţavah v razvoju«.
SLOGA organizira tri delavnice za krepitev kadrov nevladnih organizacij za delo v drţavah
prejemnicah uradne razvojne pomoči. Druga delavnica se bo osredotočala na odnose v humanitarnem
delu in razvojni pomoči, vrednote in načela delovanja ter etiko v razvojnem in humanitarnem delu.
Program delavnice najdete tukaj.
Delavnico bosta vodili dr. Anica Mikuš Kos in Vahida Huzejrović.
Udeleţba na delavnici je brezplačna. Prosimo, da udeleţbo potrdite najkasneje do 17. aprila 2015 na
adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest na delavnici je omejeno.
Vljudno vabljeni!
Udeležba na prvi delavnici, ki je potekala 12. februarja 2015, ni pogoj za udeležbo na drugi
delavnici.

»Skuhna Talk« o afriški kinematografiji
Kdaj? 1. april 2015 ob 19. uri.
Kje? Skuhna (Trubarjeva cesta 56, Ljubljana).
Skuhna vabi na »Skuhna Talk« o afriški kinematografiji.
Namen tokratnega srečanja je kratek uvod v afriško kinematografijo, s poudarkom na njenih začetkih
in razlikah v t. i. anglofoni in frankofoni zahodni Afriki, problemih produkcije in distribucije, idejnem
ozadju dekolonizacije, nekaterih tematskih in stilskih pristopih. Ogledali si bomo film Borom Sarret,
iz leta 1963 (20 minut), Sembebeneja Osmaneja, ki velja za prvi afriški film, njeg ov avtor pa za
očeta afriške kinematografije. Poleg njega bomo omenili tudi enfant terrible afriške kinematografije
Djibril Diop Mambetija in Abderrahmaneja Sissakoja, katerega film Timbuktu je trenutno na ogled v
Kinodvoru.
Sarah Lunaček Brumen predava Antropologijo Afrike in Vizualno antropologijo na Oddelku za
etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani.
Zaradi prostorskih omejitev, prosijo, da potrdite udeleţbo na 041339978 ali info@zavodglobal.org.
Več informacij o dogodku v vabilu.
Skuhna Talk organizira Zavod Global v sodelovanju z Zavodom Voluntariat.

Izobraţevanje za NVO: etična potrošnja in trgovske verige
Kdaj? 7. april 2015 med 9. in 15. uro.
Kje? Kreativni center Poligon (Tobačna 5, Ljubljana).
Društvo Focus izvaja projekt Pravične blagovne znamke, ki naslavlja etično
potrošnjo in pravično trgovino na področju trgovskih verig. V okviru projekta
vabimo organizacije k izobraţevanju in sodelovanju na področju trajnostne potrošnje in pravične
trgovine v evropskem letu za razvoj 2015.
Več informacij o izobraţevanju najdete v vabilu in na spletni strani Društva Focus.

Otvoritev razstave Pravica do samoodločbe – pozabljen boj zahodnosaharskega ljudstva
Kdaj? 8. april 2015 ob 16. uri.
Kje? Fakulteta za druţbene vede (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana).
Galerija FDV in Fronta Polisario vabita na otvoritev razstave Pravica do samoodločbe – pozabljen boj
zahodnosaharskega ljudstva.
Po otvoritvi razstave (16:30) bo v Veliki dvorani FDV potekala okrogla miza z naslovom Zahodna
Sahara – štiri desetletja statusa quo: pogled naprej. Na okrogli mizi bodo sodelovali:
- dr. Mohamed Sidati (predstavnik Zahodne Sahare za Evropo),
- mag. Aleš Skornšek-Pleš (direktor Inštituta za študije Zahodne Sahare),
- izr. prof. dr. Petra Roter (katedra za mednarodne odnose na Fakulteti za druţbene vede),
- dr. Matej Tašner Vatovec (član Odbora za zunanjo politiko v Drţavnem zboru RS),
- Ivo Vajgl (Član Odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu).
Moderira: Boris Vasev (RTV SLO)

Okrogla miza bo potekala v angleškem jeziku.
Več informacij v vabilu.

Potopisno predavanje »Na obisku pri ganskih šolarjih«
Kdaj? 9. april 2015 ob 17. uri.
Kje? Osrednja knjiţnica Zagorje (Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi).
Društvo Humanitas vabi na potopisno predavanje »Na obisku pri ganskih šolarjih«. Svojo izkušnjo iz
potovanja bo predstavil predsednik društva David Limon, botrstvo pa koordinatorica programa Dado
Kebe, ki prihaja iz Malija.

Sodobni izzivi ganskih civilizacij
Kdaj? 13. april 2015 ob 18. uri.
Kje? Inštitut za afriške študije (Cankarjeva 1/II, Ljubljana).
Inštitut za afriške študije vabi na predavanje Mitje Potočnika o sodobnih izzivih ganskih civilizacij.
Mitja Potočnik, univerzitetni diplomirani zgodovinar, ki ţivi v Gani, bo predstavil tradicionalno in
avtentično simboliko nekaterih ganskih etničnih skupnosti, ki se odraţa v tradicionalnih oblačilih,
obrednih maskah, poglavarskih stolčkih, slikah, nakitu, glasbenih inštrum entih in drugje. Gre za
zadnje ostanke predkolonialne kulture, ki se zaradi vdora kapitalizma, tehnologije in splošne
modernizacije druţbe transformirajo in skušajo preţiveti ali pa tonejo v pozabo. Cilj razprave, ki bo
sledila predavanju, je razloţiti pomen ohranjanja tradicionalne kulture v globalnem svetu.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 24. marcem in 1. aprilom 2015)
KAMBODŢA (skupen poziv za program za civilnodruţbene organizacije in lokalne oblasti ter
evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 8. maj 2015.
Več informacij
ZAMBIJA (podpora civilni druţbi za zaščito pravic zapornikov)
Rok za prijavo: 11. maj 2015.
Več informacij

INDONEZIJA (program za civilnodruţbene organizacije in lokalne oblasti – krepitev prispevka
civilnodruţbenih organizacij k procesom upravljanja in razvojnim procesom)
Rok za prijavo: 11. maj 2015.
Več informacij
RUSIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 12. maj 2015.
Več informacij
RUSIJA (krepitev prispevka civilnodruţbenih organizacij k procesom upravljanja in razvojnim
procesom)
Rok za prijavo: 12. maj 2015.
Več informacij

SUDAN (civilnodruţbene organizacije in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 14. maj 2015.
Več informacij
KONGO (demokracija in vladavina prava ter spodbujanje in varov anje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin)
Rok za prijavo: 15. maj 2015.
Več informacij

ZDRUŢENE DRŢAVE AMERIKE (transatlantski civilni dialog)
Rok za prijavo: 15. maj 2015.
Več informacij
JEMEN (podpora akterjem civilne druţbe pri preprečevanju konfliktov, vzpostavljanju m iru in
pripravljenosti na krizne razmere)
Rok za prijavo: 18. maj 2015.
Več informacij
PAKISTAN (ustavna pismenost in enakopravno drţavljanstvo)
Rok za prijavo: 18. maj 2015.
Več informacij
GVATEMALA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 18. maj 2015.
Več informacij
JAMAJKA IN BELIZE (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 19. maj 2015.
Več informacij
UKRAJINA (podpora civilne druţbe)
Rok za prijavo: 21. maj 2015.
Več informacij
ALŢIRIJA (podpora Ministrstvu za industrijo in rudarstvo pri strategiji industrijskih inovacij)
Rok za prijavo: 21. maj 2015.
Več informacij
ALŢIRIJA (podpora krepitvi uprav zaporov v skladu z mednarodnimi standardi za izboljšanje
razmer v zaporih in rehabilitacijo zapornikov)
Rok za prijavo: 21. maj 2015.
Več informacij

TURČIJA (krepitev upravnih in tehničnih zmogljivosti carinskih laboratorijev)
Rok za prijavo: 22. maj 2015.
Več informacij
GRUZIJA (krepitev zmogljivosti gruzijske regulatorne komisije za dobavo energije in vode )
Rok za prijavo: 27. maj 2015.
Več informacij
HRVAŠKA (podpora sistema zaporov)
Rok za prijavo: 28. maj 2015.
Več informacij
CIPER (inovacije in spremembe v izobraţevanju)
Rok za prijavo: 24. junij 2015.
Več informacij
ZAHODNI BREG IN GAZA (kulturna diplomacija Palestine)
Rok za prijavo: 25. junij 2015.
Več informacij
KAMBODŢA (podpora demokratičnemu razvoju)
Rok za prijavo: 29. junij 2015.
Več informacij
ZELENORTSKI OTOKI (ohranjanje in izboljšanje socialne, kulturne in naravne dediščine z
diverzifikacijo in razvojem trajnostnega in solidarnostnega turizma)
Rok za prijavo: 29. junij 2015.
Več informacij

Delovne priloţnosti
FOND išče raziskovalce oz. strokovnjake s področja zagovorništva za izvedbo raziskave
Romunska platforma razvojnih nevladnih organizacij FOND išče raziskovalca oz. strokovnjaka (ali
skupino strokovnjakov) s področja zagovorništva za oblikovanje metodologije in izvedbo raziskave

(analiza in terenska raziskava) o trenutnem stanju podpornega okolja za organizacije civilne druţbe v
črnomorski regiji.
Raziskava se bo izvajala med aprilom in julijem 2015 v Armeniji, Azerbajdţanu, Belorusiji, Gruziji,
Moldaviji, Ukrajini, Rusiji in Turčiji.
Zainteresirani kandidati naj do 9. aprila 2015 (do 16. ure) preko e-pošte office@fondromania.org
pošljejo
- CV in motivacijsko pismo,
- dva relevantna primera raziskav oz. analiz politik (zaţeleno na temo civilne druţbe),
- raziskovalni načrt (vključno s časovnico aktivnosti in jasno opredelitvijo vlog ter odgovornosti v
primeru skupine strokovnjakov).
Več informacij v priponki.

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

