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Odprte prijave za Evropske razvojne dni
Odprte so prijave za Evropske razvojne dni, ki bodo
potekali 3. in 4. junija v Bruslju (Belgija). Agenda
letošnjih evropskih razvojnih dni – osrednjega
dogodka evropskega leta za razvoj 2015 – zajema
več kot 130 zasedanj, na katerih bodo sodelovali svetovni voditelji, vizionarji in vodilni strokovnjaki
na področju razvojnega sodelovanja.
Rok za prijavo je 14. maj. Več informacij najdete na spletni strani EDD.

18. številka Slogopisa posvečena prehranski varnosti
Konec aprila je izšla nova številka Slogopisa, posvečena prehranski varnosti v
kontekstu mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Prehranska varnost je svetovni izziv, kako na najboljši način uskladiti
povečane potrebe po hrani s trajnostnim razvojem, ohranjanjem okolja,
varovanjem in upravljanjem naravnih virov in ekosistemov ter prilagoditvami
podnebnim spremembam. V današnjem soodvisnem svetu je prehranska
varnost tesno prepletena z ostalimi razvojnimi izzivi, npr. odpravljanjem
revščine
in
bolezni,
zagotavljanjem
izobraţevanja,
podnebnimi
spremembami, groţnjami miru in varnosti po svetu. Uvodno razmišljanje o
povezanosti zagotavljanja prehranske varnosti na nacionalni ravni z
mednarodnim razvojnim sodelovanjem je prispeval predsednik Vlade
Republike Slovenije dr. Miro Cerar; evropski komisar, pristojen za
mednarodno sodelovanje in razvoj, Neven Mimica, je predstavil doprinos Evropske unije pri
zagotavljanju prehranske varnosti, Sharon Lee Cowan z Organizacije za prehrano in kmetijstvo (Food
and Agriculture Organization - FAO) pa prispevek FAO pri zagotavljanju prehranske varnosti po svetu s
poudarkom na drţavah v razvoju. Prispevek Marijana Ivanuše, vodje Urada Svetovne zdravstvene
organizacije v Sloveniji, koncept prehranske varnosti predstavi z zdravstvenega vidika. Dr. Emil
Erjavec, agrarni ekonomist, je kritično razmišljal o prispevku Slovenije pri zagotavljanju prehranske
varnosti v svetu, Albin Keuc s SLOGE pa je koncept prehranske varnosti obravnaval s stališča

skladnosti politik za razvoj. Slogopis se zaključi s predstavitvijo projektov slovenskih nevladnih
organizacij na področju zagotavljanja prehranske varnosti.
Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali telefonski
številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če ţelite
prejeti tiskan izvod Slogopisa.
Ţelimo vam prijetno branje!

Uspešen TRIALOG-ov sejem sodelovanja
TRIALOG je na Dunaju med 4. in 6. majem 2015 organiziral
srečanje nevladnih organizacij z namenom povezovanje in
priprave projektnih predlogov. Srečanja se je udeleţilo okoli 100
predstavnikov nevladnih organizacij iz 20 različnih drţav Evropske
unije, med drugim tudi 4 predstavniki iz Slovenije (predstavnica
Mirovnega Inštituta, društva Humanitas, predstavnik Inštituta za
afriške študije in platforme SLOGA). Na dogodku so najavili razpis
Evropske komisije za program DEAR, predstavili različne fundacije
in program Avstrijske razvojne agencije.
Slovenski udeleţenci smo navezali precej novih potencialnih projektnih partnerstev in se tudi
vključili v pripravo petih projektnih predlogov, ki se bodo v nadaljevanju nadgrajevala do projektne
prijave.
Za več informacij nam pišite preko e-pošte info@sloga-platform.org.

MZZ podprl prizadevanja CONCORD-a glede programa DEAR
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je skupaj s skupino generalnih direktorjev za
razvojno sodelovanje na Evropsko komisijo naslovilo pismo glede programa za izobraţevanje in
ozaveščanje o razvoju (Development Education and Awareness-Raising Programme – DEAR).
Pismo predstavlja izraz podpore prizadevanjem CONCORD-a in TRIALOG-a na tem področju, kjer
aktivno sodeluje tudi platforma SLOGA.

Novo javno-zasebno partnerstvo za spodbujanje etiopske proizvodnje hrane bo koristilo
lokalnim kmetom in potrošnikom
Italijansko podjetje illycaffè, Ernesto Illy Foundation in Organizacija Zdruţenih
narodov za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organization
- UNIDO) so zdruţili moči za razvoj krepitev verige pridelave etiopske kave, da bo
proizvodnja bolj trajnostna in vključujoča, kar bo koristilo tako lokalnim kmetom
kot tudi potrošnikom.
Memorandum o sodelovanju je bil podpisan v sklopu Milano EXPO 2015. Javno-zasebno partnerstvo bo
pomagalo pri uvedbi novih tehnologij, ki bodo izboljšali kvaliteto in proizvodne zmogljivosti malih
etiopskih pridelovalcev kave in povečalo njihov prihodek, krepilo trajnostno proizvodnjo, predelavo
in mednarodno menjavo. Trenutno je namreč več kot 20 milijonov Etiopijcev odvisnih od proizvodnje
in prodaje kave.
Vir: UNIDO

Za pravične trgovske verige
Ljubljana, 7. maj 2015 – Pred svetovnim dnem pravične trgovine, v evropskem tednu, posvečenem
hrani, društvo Focus predstavlja vseevropski projekt »Etični potrošnik v
supermarketu – SupplyCha!nge – za pravične trgovske verige«. Cilj
projekta je usmeriti moč velikih trgovcev v prodajo pravičnejših izdelkov,
proizvedenih na okolju prijazen način in brez negativnih posledic za
najranljivejše člene oskrbovalne verige – delavce, kmete.
Globalno gledano ima Evropa na nacionalnih trgih najvišji deleţ lastnih
trgovskih blagovnih znamk. V 2015 naj bi ta deleţ dosegel 40 % hrane iz
prodaje na drobno. Ihta po zagotavljanju čim cenejših izdelkov privede
do pomanjkanja odgovorne proizvodnje v drţavah proizvajalkah. Pritiski in izkoriščanje dobaviteljev
imajo negativni vpliv na delo in socialne pravice, delavci imajo plače, ki jim ne omogočajo
osnovnega preţivetja, delovne razmere so izkoriščevalne, zaposlitve so negotove. Prekomerno
izkoriščanje naravnih virov in uporaba kemikalij uničujeta okolje, prekomerni izpusti toplogrednih
plinov pa še krepijo podnebne spremembe. Poleg tega pa je lokalnemu prebivalstvu pridelava hrane
za lastne potrebe velikokrat onemogočena.
Ţiva Gobbo, predsednica društva Focus, pravi: »Takšne prakse zavračamo – trgovske verige morajo
prevzeti odgovornost in zagotoviti, da so njihove trgovske blagovne znamke proizvedene pod pogoji,
ki ne prizadanejo okolja in skupnosti, kar pomeni, da upoštevajo načela pravične
trgovine. Vlade pa morajo zagotoviti, da bodo taka načela spodbujana in
spoštovana.«
Svetovna organizacija za pravično trgovino (WFTO) določa 10 načel, ki jih morajo
organizacije pravične trgovine spoštovati pri svojem vsakodnevnem delu. WFTO
spoštovanje teh načel nadzira in jih tudi naprej razvija.
»Tako uporabniki kot trgovske verige se moramo zavedati, kakšne posledice ima nakup oz. prodaja
določenega izdelka na okolje in ljudi. Če začnemo uporabniki zahtevati od trgovcev, da nam
prodajajo samo še izdelke, ki ne škodujejo okolju in ne izkoriščajo ljudi, trgovske verige pa začno na
svoje police uvrščati več izdelkov, ki so proizvedeni na ta način, se bomo hitreje pribliţali načinu
delovanja pravične trgovine. Posledično pa bomo preprečili širjenje izkoriščanj a okolja in ljudi k
nam, v Slovenijo,« je jasna Ţiva Lopatič, strokovnjakinja za pravično trgovino v Sloveniji, in
razmišlja naprej: »Prvi korak na tej poti je zagotovo ta, da (se) večkrat vprašamo o tem, od kod nek
izdelek prihaja, kdo ga je pridelal/izdelal in na kakšen način ter izberemo tisti izdelek, ki na svoji
poti od proizvajalca do kupca ni prizadel nikogar in ničesar.«
Poleg načel, ki zagotavljajo socialno, ekonomsko in okoljsko pravičnost, pa bi morale trgovske verige
zagotavljati čim več lokalnih, ekoloških izdelkov. Trgovina, ki temelji na prodaji lokalnih izdelkov,
ima manjše negativne vplive na okolje, pozitiven vpliv na lokalno skupnost, hkrati pa veča
samooskrbo in prehransko varnost drţave. »Lokalna oskrba z ekološko hrano v Sloveniji je š e vedno
skromna, zato je pri nastopu na trgu nujno povezovanje kmetov in trgovcev. Trgovci potrebujejo
veliko količino izdelkov v kratkem času, česar lokalni proizvajalci ne moremo zagotoviti brez
povezovanja« pravi Boris Uranjek, predsednik Zdruţenja za ekološko kmetovanje SV Slovenije in
inovativni mladi kmet 2014, ter dodaja: »Zgledovati bi se morali po Avstriji, ki na področju lokalne
oskrbe piše veliko zgodbo o uspehu.«
Mednarodna skupnost si je leto 2015 postavila kot leto, v katerem se bo dogovorila o prihodnjem
globalnem okviru za odpravo revščine in trajnostni razvoj. Na to pa imajo veliki trgovci ogromen
vpliv. »Vsekakor imamo vpliv na trgovske tokove tudi potrošniki. S spremembo povpraševanja in
etičnim nakupovanjem lahko spremenimo veliko,« še dodaja Ţiva Gobbo in zaključuje, »zato bomo
letos največ informirali in ozaveščali potrošnike ter skupaj zahtevali od trgovcev več pravičnosti na
njihovih policah!«
Focus bo kot del vseevropske ozaveščevalne kampanje izvajal raznolike aktivnosti, kot je
izobraţevanje na temo etične potrošnje in trgovskih verig, fotonatečaj, po Sloveniji bo v jeseni

potovala razstava, izšlo bo glasilo Etični potrošnik, novembra pa bodo ob dnevu brez nakupov
potekale akcije po vsej Evropi. Trenutno najbolj aktualen je nagradni foto natečaj z naslovom
VIZIHRANIJA, kjer lahko kdor koli preko fotografije izrazi svoj pogled na hrano ter s tem zahteva
pravičnejšo in trajnostno prehrano na trgovskih policah. Natečaj obljublja pravične nagrade v skupni
vrednosti 500 EUR in vikend izlet na razstavo EXPO v Milano.
Več informacij v sporočilu za javnost.

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o informiranju mladih
Kulturno izobraţevalno društvo PiNA izvaja v okviru Mreţe nevladnih
organizacij za vključujočo informacijsko druţbo (NVO-VID), katere koordinator
je Inštitut za elektronsko participacijo, raziskavo o informiranju mladih.
Anketa bo odprta do 11. maja 2015.
Del raziskave se ukvarja s tem, kako mladinske organizacije, mladinski centri in organizacije za
mlade ter druge nevladne organizacije informirajo mlade od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti in
s katerimi izzivi se soočajo pri opravljanju informiranja mladih na
vsakodnevni ravni.
Na podlagi izvedene analize bo nastal tudi učbenik za spletno
informiranje mladih in komuniciranje z njimi ter izobraţevalni DVD
paket za mladinske centre.

Usposabljanje »Pridobivanje sredstev iz zasebnega sektorja«
Kdaj? 13. in 14. maj 2015 med 10. in 15. uro.
Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana).
SLOGA vabi na usposabljanje z naslovom »Pridobivanje sredstev iz zasebnega sektorja«, ki bo
potekalo 13. in 14. maja 2015 med 10. in 15. uro v prostorih SLOGE (Metelkova 6, Ljubljana).
SLOGA vabi na dvodnevno usposabljanje o pridobivanju sredstev iz zasebnega sektorja. Prvi dan
usposabljanja bo posvečen identificiranju dobrih praks pri pridobivanju sredstev iz zasebnega
sektorja in uporabi poslovnega modela CANVAS v delu nevladnih organizacij. Drugi dan bomo razvijali
predstavitvene ideje za zbiranje sredstev, simulirali sestanek za pridobivanje sredstev in se dotaknili
mnoţičnega financiranja. Osnutek programa najdete tukaj.
Usposabljanje bo izvedel izkušen strokovnjak s področja pridobivanja sredstev Stephan Kropf iz
Fundraising Verband Austria, zadnji sklop usposabljanja o mnoţičnem financiranju pa Ajda Marič in
Vlado Miloševič z Zavoda ZMAG.
Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.
Udeleţba na usposabljanju je brezplačna. Prosimo, da udeleţbo potrdite najkasneje do 11. maja
2015 preko e-pošte adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest je omejeno.
Vljudno vabljeni!

Seminar »Globalno učenje v evropskem letu za razvoj 2015«
Kdaj? 22. maj 2015 med 9. in 17. uro.
Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana).
SLOGA vabi na prvega v nizu seminarjev z naslovom »Globalno učenje v
evropskem letu za razvoj 2015«.
Udeleţenci seminarja bodo raziskovali, kaj je globalno učenje in kaj pomeni v njihovem osebnem
kontekstu in kontekstu okolice, v kateri delujejo. Prek primerov iz prakse bodo preverili, ali njihova
organizacija izvaja mehki ali kritični pristop globalnega učenja in spoznali nevarnosti izbire le enega
pristopa. Potekala bo izmenjava dobrih in slabih praks ter evalvacija izvedenih aktivnosti z namenom
izboljšanja aktivnosti v prihodnje. Predavatelji bodo predstavili načela globalnega učenja in uporabo
ţe obstoječih gradiv različnih organizacij pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti na področju
globalnega učenja.
Drugi del prvega seminarja bo posvečen aktivnostim na področju globalnega učenja v okviru
letošnjega evropskega leta za razvoj 2015. Osnutek programa najdete tukaj.
Seminar bodo vodili Društvo Humanitas, direktor platforme SLOGA Marjan Huč in Rene Suša.
Udeleţba na seminarju je brezplačna. Udeleţbo prosim potrdite do najkasneje 19. maja 2015 na
patricija.virtic@sloga-platform.org. Število mest na seminarju je omejeno.
Vljudno vabljeni!

Pomoč za Nepal
Kdaj? 8. maj 2015 med 11. in 17. uro.
Kje? Ljubljanske trţnice (Ljubljana).
V soboto, 25. aprila, je Nepal prizadel močan potres. Razglašene so krizne razmere. Največ škode so
utrpele druţine, v potresu so izgubile svoje najdraţje in domove, veliko jih je poškodovanih. Vsi ti
ljudje so v veliki stiski in jim bo vsaka pomoč prišla prav.
Zaradi krizne situacije v Nepalu in nujno potrebne pomoči so se v društvu Food For Life (FFL)
Slovenija odločili, da izvedejo dobrodelno akcijo z namenom zbiranja sredstev za prizadeta območja
in ozaveščanja javnosti. V Sloveniji se ta teden mudi predsednik dobrodelne organizacije FFL Global
Paul Turner, ki se srečal z generalnim sekretarjem in obenem predstavil delovanje in poslanstvo FFL
Global medijem in širši javnosti.
Food for Life Slovenija – Humanitarno društvo Hrana za ţivljenje so se odločili, da organizirajo
dobrodelni dogodek, ki ga organizirajo v sodelovanju s Platformo SLOGA oz. Humanitarnim odzivnim
centrom (HOC) in Humanitarnim društvom ADRA Slovenija.
V petek, 8. maja, na Ljubljanski trţnici (zraven Mesarskega mosta), bo predsednik dobrodelne
organizacije FFL Global Paul Turner skupaj s prostovoljci kuhal in delil hrano.
Dogodek se bo začel ob 11. uri in trajal vse do 17. ure. Kuhale in delile se bodo identične jedi, ki jih
delijo v Nepalu in kriznih situacijah, energijsko bogata riţota ''Kitri'', jed ''Pakoras'', ki jo bomo kuhali
na lokaciji sami ter se sladkali z ''Veselimi piškotki''. Cilj je razdeliti 1000 obrokov.
Vabljeni!
Več informacij v priponki.

Okrogla miza »Ljudje najdejo rešitve«
Kdaj? 12. maj 2015 ob 9. uri.
Kje? Maxi klubski salon (Trg republike 1, Ljubljana).
Konzorcij vsebinskih mreţ nevladnih organizacij vabi na okroglo mizo
»Ljudje najdejo rešitve«.
Na okrogli mizi bodo predstavljene zgodbe posameznikov, ki so jim
nevladne organizacije oziroma mreţe nevladnih organizacij spremenile
ţivljenje.
Delovanja nevladnih organizacij se morda niti ne zavedamo, dokler njihove pomoči ne potrebujemo.
Takrat lahko v naših ţivljenjih odigrajo ključno vlogo. Svoje zgodbe bodo z vami delili uporabniki
Slovenske filantropije, Mreţe nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko druţbo, platforme
SLOGA, Mreţe za deinstitucionalizacijo, Vključen.si, Slovenske univerze za tretje ţivljenjsko obdobje
ter mreţe MINVOS.
Na okrogli mizi nas bo pozdravil tudi predstavnik Evropske komisije iz Direktorata za javno zdravje in
varno hrano gospod Filip Borkowski.
Prosimo vas, da prijave sporočite na e-naslov sara.geiger.smole@zpms.si najkasneje do petka, 8.
maja 2015.
Veselimo se srečanja z vami, vabljeni!
Več informacij v vabilu.

Skuhna Talk
Kdaj? 13. maj 2015 ob 19. uri.
Kje? Skuhna (Trubarjeva 56, Ljubljana).
Vabljeni na »Skuhna Talk« z naslovom »Voluntourism - a waste of time and
money?«. Oglejte si z nami dokumentarni film na temo t. i. prostovoljskega
turizma oz. »volunturizma« H.O.P.E.washere. Projekciji filma sledi razprava.
Zaradi prostorskih omejitev organizatorji 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, Društvom Humanitas in
Socialno akademijo.

Dnevi vključujoče informacijske druţbe
Kdaj? 14. – 16. maj 2015.
Mreţa nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko druţbo (NVO-VID) v sodelovanju z
zainteresiranimi nevladnimi organizacijami organizira Dneve vključujoče informacijske druţbe, ki
bodo 14., 15., in 16. maja v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Osrednji dogodki bodo potekali v
dvorani Knjiţnice Otona Ţupančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana.

Ob svetovnem dnevu informacijske druţbe, ki je 17. maja, ţelijo
opozoriti na nujnost vključujoče informacijske druţbe, na vse večji
razvojni zaostanek digitalne druţbe v Sloveniji v primerjavi z
evropskim povprečjem ter problematiko financiranja nevladnih
organizacij na področju informacijske druţbe.
Da bi izboljšali prepoznavnost v javnosti, medijih, gospodarstvu in ostalih sektorjih, okrepili
povezanost in izpostavili pomen nevladnih organizacij za boljšo kakovost ţivljenja in delovanje
demokracije v informacijski druţbi, se bodo na programu zvrstile okrogle mize, predstavitve,
delavnice in tiskovna konferenca.
Vlogo nevladnih organizacij je nepogrešljiva pri naslavljanju ak tualnih izzivov informacijske druţbe,
kot so zmanjševanje digitalne neenakosti, krepitev e-veščin, omogočanje dostopa do interneta,
dosegljivost strojne in programske opreme, razvoj novih in prijaznejših e-storitev, varovanje
človekovih in potrošniških pravic na svetovnem spletu ter vzpostavljanje odprtejših in preglednejših
demokratičnih institucij ter postopkov.
Vstop je prost, a je potrebna prijava. Program z osrednjega prizorišča bo predvajan v ţivo prek
neposrednega video prenosa.
Vljudno vabljeni!
Program

Odprtje Tedna vseţivljenjskega učenja
Kdaj? 16. maj 2015.
Kje? Črnomelj
Andragoški center Slovenije in Zavod za izobraţevanje in kulturo Črnomelj
vabita na nacionalno odprtje 20. Tedna vseţivljenjskega učenja, katerega
krovna tema je evropsko leto za razvoj 2015, in Parado učenja v Črnomlju.
Več informacij najdete v vabilu in na spletni strani, potrebna je predhodna prijava.

Fairtrade piknik
Kdaj? 16. maj 2015 med 10. in 17. uro.
Kje? Park Špica (Ljubljana).
Ob zaključku praznovanja 10. obletnice delovanja pravične trgovine v Sloveniji
in Svetovnem dnevu pravične trgovine pripravljamo praznovanje - FAIRTRADE
PIKNIK, na katerega smo povabili predstavnike vseh organizacij in institucij ter
podpornike pravične trgovine, s katerimi smo v zadnjih letih sodelovali in še sodelujemo. Vsak od
njih namreč prispeva delček k večanju zavedanja o pomembnosti udejanja 10-ih načel pravične
trgovine v vsakdanjem ţivljenju.
Pravično druţenje bo tokrat obarvano malo drugače kot po navadi, saj je namenjeno predvsem
praznovanju, izmenjavi izkušenj ter pogovoru o vsem, kar smo ţe naredili in kje smo ţe uspeli doseči
svoje cilje. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami pripravljamo nekaj aktivnosti za otroke,
deljenje uporabnih znanj, moţnost pogovora z različnimi strokovnjaki … En del prireditvenega
prostora bomo namenili odru za govornike, ki bodo ţeleli z nami deliti svoje misli in razmišljanja, z

obiskovalci, ki bodo oblečeni v oblačila iz pravične trgovine ali iz trgovin z rabljenimi oblačili (second
hand) bomo pripravili modno revijo, pridruţil se nam bo še kakšen glasbenik, pa tudi dobrote
narejene po načelih pravične trgovine ne bodo manjkale.
Vabljeni, da se nam pridruţite v parku Špica v Ljubljani (kriţišče Gruberjevega nabreţja in Prul). S
seboj prinesite kakšno dekico, pa še kakšen priboljšek, če imate kakšno dobro idejo za recept po
pravilih PraviLNO pečeno (izključno sestavine pridelane lokalno ali v sistemu pravične trgovine).
Več o dogajanju spremljajte na Facebooku.

Konferenca Dan Afrike
Kdaj? 19. in 20. maj 2015.
Kje? Ljubljana.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, v
sodelovanju z Mednarodnim centrom za promocijo podjetij
(ICPE),
Klubom nekdanjih slovenskih veleposlanikov,
Gospodarsko zbornico Slovenije in Mednarodnim afriškim
forumom, organizira 4. mednarodno konferenco Dan Afrike.
Konferenca z naslovom "V partnerstvu novim razvojnim
izzivom naproti" bo posvečena razvojnemu sodelovanju z
Afriko, medkulturnemu dialogu, vlogi afriške diaspore in
pospeševanju gospodarskih stikov z afriškimi drţavami.
Dvodnevna konferenca bo potekala pod pokroviteljstvom predsednika Drţavnega zbora Republike
Slovenije nj. eks. dr. Milana Brgleza. Udeleţence bo v okviru otvoritvene slovesnosti nagovoril tudi
drţavni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije gospod Bogdan Benko.
Prvi dan dogodka, ki ga bo gostil Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE), bodo potekali trije
paneli. Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč bo sodeloval na prvem
panelu "Razvojno sodelovanje in Afrika", ki bo osredotočen na razvojno sodelovanje v Afriki,
predvsem z vidika agende po letu 2015. Uvodni nagovor panela bo podal veleposlanik Mitja Štrukelj,
generalni direktor Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.
Konferenca bo potekala v angleškem in francoskem jeziku.
Dodatne informacije so na voljo v osnutku programa in konceptu dogodka.
Za konferenco je obvezna predhodna registracija.

2. nacionalna konferenca socialnega vključevanja »Kje so naše meje?
Kdaj? 29. maj 2015.
Kje? City hotel (Dalmatinova 15, Ljubljana).
Mreţa Vključen.si – mreţa za socialno vključenost vabi na 2.
nacionalno konferenco socialnega vključevanja »Kje so naše meje?«.
Na konferenci bodo nastopili uveljavljeni predavatelji, ki nam bodo predstavili aktualno
problematiko postavljanja mej v delovnem odnosu. V prvem delu konference bo o pojavu mejne
osebnostne motnje in narcistične motnje spregovorila Urška Battelino, psihoterapevtka
psihoanalitične smeri. Posvetila se bo prepoznavanju ter delu z uporabniki z mejno osebnostno in

narcistično motnjo. O postavljanju mej pri delu z uporabniki pa bo govorila individualna, zakonska in
druţinska terapevtka doc. dr. Katarina Kompan Erzar, ki bo osvetlila pomen in potrebnost
postavljanja mej ter izogibanja pastem prekoračenih mej ter kako pri tem poskrbeti zase, da lahko
učinkovito podpremo uporabnike.
Drugi del konference namenjamo vedno aktualni temi financiranja programov NVO s področja
socialnega vključevanja. O priloţnostih, ki jih prinaša nova finančna perspektiva 2014 –2020 bo
spregovorila Jana Lovšin, vodja Sluţbe za enake moţnosti in evropsko koordinacijo pri MDDSZEM, o
učinkovitejšem črpanju sredstev iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja pa Metka Cerar, višja
področna svetovalka na Zavodu RS za zaposlovanje.
O pomenu in vlogi konference odgovarja Ţiva Štiglic, vodja mreţe Vključen.si: »Konferenca je
odlična in potrebna priloţnost, da se strokovni delavci nevladnih organizacij (NVO) s področja
socialnega vključevanja dodatno usposobijo za delo z uporabniki in seznanijo z novostmi na področju
črpanja sredstev. S poglabljanjem krize so stiske uporabnikov vse kompleksnejše in zahtevnejše, NVO
pa sredstev za dodatna usposabljanja in izobraţevanja pogosto nimajo. Upam, da bo konferenca
pripomogla k opolnomočenju NVO in seveda njihovih uporabnikov – socialno izključenih«.
O mreţi Vključen.si: Kot spodbujevalnik razvoja nevladnega sektorja na področju sociale je
novembra 2012 pričela s svojim delovanjem mreţa za socialno vključenost Vključen.si. V mreţi so
zdruţene NVO, ki delujejo na področju socialnega vključevanja. V mreţi se zdruţujejo rešitve,
znanje in izkušnje, ki prispevajo k razvoju NVO s področja socialne izključenosti. Povezane NVO
pomenijo večjo moč pri zagovarjanju interesov in oblikovanju politik, ki bi prispevale k boljšemu
delovanju socialnih organizacij, k zagotovitvi boljših pogojev za delovanje in posledično
uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju storitev za socialno izključene. Z razvojem NVO in
njihovo okrepljeno vlogo bomo prispevali k prekinitvi začaranega kroga socialne izključenosti ter
vzpostavitvi podpornega kroga, ki bo ljudem omogočal biti, pripadati in imeti.
Udeleţba na konferenci je brezplačna. Prijave sprejemajo do 23. maja 2015 oz. do zapolnitve prostih
mest preko elektronskega obrazca, ki je dostopen tudi na spletni strani www.vkljucen.si. Udeleţenci
konference prejmejo potrdilo o udeleţbi.

MUNSC Salient: Youth Conference on Global Matters
Kdaj? 13. - 17. julij 2015.
Kje? Fakulteta za druţbene vede (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana).
Model United Nations Slovenia Club (MUNSC), del mladinske sekcije Društva za
Zdruţene narode za Slovenijo, vas vabi, da se med 13. in 17. julijem 2015
udeleţite MUNSC SALIENT 2015, mladinske konference o globalnih vprašanjih na
temo globalne begunske krize. Konferenca bo potekala na Fakulteti za druţbene
vede Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Academic Forum for Foreign Affairs Graz (Avstrija) in
Brussels Model European Union (Belgija).
Mladim med 18. in 29. letom ponujamo priloţnost, da se preizkusijo v vlogi
delegata v mednarodnih odborih ali v vlogi novinarja. Konferenca bo potekala v
angleškem jeziku, sestavljena pa bo iz dveh med seboj dopolnjujočih se delov.
Prvi del predstavlja t. i. tradicionalno simulacijo mednarodnih odborov. Za
letošnjo konferenco smo izbrali tri odbore:
• Varnostni Svet ZN: begunska kriza in sektaško nasilje v Libanonu;
• Evropski svet: obuditev evropske solidarnosti v luči povečanega pritoka

beguncev;
• Tretji odbor Generalne skupščine ZN (Sochum): izboljšanje trenutnega stanja beguncev in notranje
razseljenih oseb.

Drugi del predstavljajo izobraţevalne vsebine v obliki okroglih miz, predavanj, delavnic in
skupinskega dela. Tako ţelimo tematiko osvetliti z več različnih zornih kotov in tako preseči omejeno
polje prevladujočega političnega diskurza.
Vse, ki bi se radi preizkusili v vlogi delegata ali novinarja, vabimo, da do vključno 15. maja 2015
izpolnite prijavnico, ki jo najdete na uradni spletni strani.
Morebitna vprašanja o konferenci, na katera vam bomo z veseljem odgovorili, nam lahko pošljete na
munsc.salient@unaslovenia.org, medtem ko vas za vse podrobnejše informacije o sami konferenci in
najnovejše novice o MUNSC Salient vabimo, da obiščete spletno stran ter nam sledite na Facebooku.
Nasvidenje julija v Ljubljani!

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 24. aprilom in 7. majem 2015)
TADŢIKISTAN (trajnostno upravljanje in zaščita vodnih ter naravnih virov)
Rok za prijavo: 12. junij 2015.
Več informacij
KOSOVO (podpora strateških koalicij civilnodruţbenih organizacij)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij
GRUZIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij
SOMALIJA (skupen poziv za civilnodruţbene organizacije in lokalne oblasti ter evropski
instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij
MALAVI (podpora implementaciji kmetijske reforme – razvoj namakalnih shem)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij

BENIN (civilnodruţbene organizacije in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij
GABON (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij
KOSOVO (podporna shema za civilnodruţbene organizacije v severnem delu drţave)
Rok za prijavo: 16. junij 2015.
Več informacij
PARAGVAJ (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 18. junij 2015.
Več informacij
HRVAŠKA (podpora nadaljnjemu razv oju in krepitvi sluţb za pogojne izpuste)
Rok za prijavo: 22. junij 2015.
Več informacij
TURČIJA (izboljšanje zmogljivosti pomorskega carinskega nadzora in operativnih postopkov
Ministrstva za carino)
Rok za prijavo: 22. junij 2015.
Več informacij
SRBIJA (boj proti organiziranemu kriminalu – trgovini z ljudmi, drogami,oroţjem)
Rok za prijavo: 25. junij 2015.
Več informacij
HRVAŠKA (zagotavljanje optimalne zdravstvene nege za ljudi z duševnimi motnjami)
Rok za prijavo: 26. junij 2015.
Več informacij

TURČIJA (neodvisna policijska pritoţbena komisija in pritoţbeni sistem za nacionalno policijo ter
obalno straţo)
Rok za prijavo: 26. junij 2015.
Več informacij
TURČIJA (krepitev turškega sistema varstva intelektualnih pravic)
Rok za prijavo: 26. junij 2015.
Več informacij
KITAJSKA (krepitev vladavine prava in dobrega upravljanja)
Rok za prijavo: 30. junij 2015.
Več informacij
KOSOVO (podporna zagovorniških aktivnosti civilnodruţbenih organizacij)
Rok za prijavo: 27. julij 2015.
Več informacij

Delovne priloţnosti
UNESCO program za mlade strokovnjake - razpis
Objavljen je razpis za UNESCO program za mlade strokovnjake (UNESCO Young
Professionals Programme 2015). Program je namenjen mladim diplomantom z
različnih področij. Izbrani kandidati bodo z UNESCO-m sklenili pogodbo za
obdobje enega leta z moţnostjo podaljšanja.
Kandidati morajo prijavo skupaj z ţivljenjepisom, motivacijskim pismom (oboje
v angleškem jeziku) in kopijo dokazil o doseţeni izobrazbi poslati na elektronski naslov
drago.balent@gov.si. Rok za prijavo je 25. junij 2015.
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Razpis ActionAid-a za koordinatorja sodelovanja z evropskimi institucijami
ActionAid je objavil razpis za prosto delovno mesto koordinatorja za sodelovanje z drugimi
institucijami - koordinator bo zadolţen za sodelovanje z institucijami Evropske unije in drugimi
nevladnimi organizacijami in mreţami.
Rok za prijavo je 26. maj 2015, koordinator bo z delom pričel v avgustu. Delo bo potekalo v Bruslju.
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

