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Začetek Tedna Afrike s predstavo Diaspora* 
 

Letošnji Teden Afrike, s katerim smo obeležili svetovni dan 
kulturne raznolikosti za dialog in razvoj ter dan afriške 
enotnosti, se je pričel 20. maja v Velenju s plesno-glasbeno 
predstavo Diaspora* v izvedbi Glasbene šole GVIDO in 
Šolskega centra Velenje. 

 
Polno dvorano velenjskega kulturnega doma so dijaki Šolskega 
centra Velenje navdušili s predstavo, ki nas popelje v svet 

medkulturnosti, v katerem se srečamo tako z lepotami, ki jih prinaša raznolikost, kot tudi z 
nestrpnostjo in diskriminacijo. Občutljivo tematiko predstava oriše s komičnimi vložki in 
zapleti in popestri s plesno-glasbenimi točkami. Predstava nas je skozi osebne zgodbe, ki so 
tesno prepletene, popeljala skozi različne kulture in stereotipe. 
 
Druga izvedba predstave v sklopu Tedna Afrike je potekala 26. maja v Velenju. 
 

 
Medkulturni večer z zgodbami migrantov popestrile afriške pesmi 
 

Na medkulturnem večeru v Tednu Afrike, ki je potekal 26. maja 2015 
v prostorih Društva za Združene narode za Slovenijo, smo skozi 
dokumentarno predstavo Klicni center v izvedbi Slovenske 
filantropije spoznali zgodbe migrantov. Večer je z afriškimi pesmimi 
popestril a capella gospel zbor Bee Geesus. 

 
Uvodoma so udeležence pozdravili mag. Eyachew Tefera, predsednik 
Sveta SLOGE, Gašper Hrastelj, namestnik generalne sekretarke 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, in Marjan Huč, 

koordinator SLOGE. 
 
Sledila je dokumentarna predstava Klicni center. Besedilo 
predstave Klicni center je nastalo na podlagi resničnih zgodb, ki so 
jih z avtorji predstave delili strokovnjaki, migranti, popotniki – 
nekatere zgodbe so njihove, druge od tistih, ki so jih srečevali na 
svojih poteh. Skozi zgodbe migrantov so udeleženci dogodka 
spoznali stiske, s katerimi se soočajo migranti. 
 
Večer se je zaključil ob zvokih afriških pesmi v izvedbi a capella 
gospel zbora Bee Geesus, ambasadorja projekta Humanitarnega 
društva ADRA Slovenija. 
 

 

4. mednarodna konferenca Dan Afrike 
 
19. in 20. maja je v prostorih Mednarodnega centra za promocijo 
podjetij in Gospodarske zbornice Slovenije potekala 4. mednarodna 
konferenca Dan Afrike pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza. 
 
Panelisti so prvi dan na treh panelih obravnavali naslednje teme: 
Razvojno sodelovanje in Afrika; Prepletanje razvoja in gospodarstva 

http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2766%3Aprietek-dogodkov-v-sklopu-tedna-afrike-s-predstavo-diaspora&catid=64%3Ainformiranje-skupine-mediji&Itemid=119&lang=sl


ter večkulturnosti; ter Vloga afriške skupnosti pri razvoju in krepitvi odnosov med Slovenijo in Afriko. 
 

 
Usposabljanje »pridobivanje sredstev iz zasebnega sektorja« 
 

13. in 14. maja je na platformi SLOGA v okviru projekta 
Trialog potekalo usposabljanje o pridobivanju sredstev iz 
zasebnega sektorja z naslovom "Walking inside corporate 
shoes". 

 
Prvi dan usposabljanja je bil posvečen pregledu obstoječih 
metod zbiranja sredstev in analize njihovih prednosti in 
slabosti, uporabi poslovnega modela CANVAS v delu 
nevladnih organizacij ter razvoju in oblikovanju 
predstavitvenih idej za zbiranje sredstev. 

 
Drugi dan je bil namenjen predstavitvi različnih načinov 

predstavljanja idej zaposlenim v zasebnem sektorju in s tem povezanimi tehnikami pogajanj. 
Tematike je udeležencem predstavil Stephan Kropf iz 'Fundraising Verband Austria'. Sledil je še 
prispevek Zavoda ZMAG, kjer so bile predstavljene pasti in prednosti ter različne možnosti 
pridobivanja sredstev s pomočjo množičnega financiranja. 
 

 
Zaključil se je Teden Afrike 
 

Zaključil se je Teden Afrike, s katerim smo obeležili svetovni dan 
kulturne raznolikosti za dialog in razvoj ter dan afriške 
enotnosti. Teden Afrike je potekal med 20. in 31. majem, v 
sklopu tedna pa se je zvrstilo deset različnih dogodkov, kar je le 
še prispevalo k pestrosti ponujenih vsebin. 

 
Teden Afrike se je začel 20. maja s predstavo Diaspora* v 
dvorani velenjskega kulturnega doma, ki je gledalce popeljala v 
svet medkulturnosti, v katerem se srečujemo tako z lepotami, ki 
jih prinaša raznolikost, kot tudi z nestrpnostjo in diskriminacijo. 
Ponovitev predstave je bila ponovno izvedena v Velenju 26. 

maja. 
 
Dne 21. maja je v sklopu razstave 1001 izum na Gospodarskem razstavišču ob dnevu medkulturnega 
dialoga potekala okrogla miza z naslovom »Živeti medkulturno, izziv ali težava?”, na kateri sta 
razpravljala predsednik sveta platforme SLOGA mag. Eyachew Tefera in ambasadorka medkulturnega 
dialoga Faila Pašić Bišić. 
 
V kontekstu medkulturnega dialoga je potrebno izpostaviti še dve pomembni aktivnosti. Prostovoljci 
Društva za Združene narode za Slovenijo so izvedli delavnici o medkulturnem dialogu in pomenu 
človekovih pravic na OŠ Breg in Videm pri Ptuju. Prav tako pa je v okviru ideje medkulturnega 
dialoga in sobivanja potekal medkulturni večer s predstavo Klicni center v izvedbi Slovenske 
filantropije. Gre za predstavo, katere osrednja tematika so migracije. Večer je z afriškimi pesmimi 
popestril a capella gospel zbor Bee Geesus, ambasador projekta Humanitarnega društva ADRA 
Slovenija. 
 
V sklopu Tedna Afrike je bilo naslovljeno tudi vprašanje položaja mladih v multikulturnih okoljih. Na 
pogovornem srečanju Skuhna Talk smo spoznali mlade globalne sosede iz oddaje Kdo si pa ti? Mladi 
globalni sosedi – torej mladi, ki prihajajo iz drugih držav in živijo v Sloveniji, so predstavili svoje 
izkušnje ob srečanju z novo kulturo in njihovo dojemanje multikulturnosti. Poleg tega je Skuhna 
gostila še eno zanimivo pogovorno srečanje, ki ga je organiziral Zavod Global, na temo »Diamanti 
naprej, ljudje stop – perspektive Afričanov na smrt na Mediteranu«. 
 



Za še dodatno pestrost programa Tedna Afrike je bilo 
poskrbljeno z organizacijo Nogometnega turnirja za mir in 
enotnost, ki je potekal 24. maja v Ljubljani. Cilji sedaj že 
tradicionalnega dogodka so krepitev telesa in duha, 
premagovanje drugačnosti, spodbujanje integracije in socialne 
vključenosti ranljivih skupin v družbo. 
Teden Afrike se je zaključil s celodnevnim mednarodnim 
»globalnim piknikom«, ki ga je spremljal pester program in 
raznolike delavnice, namenjen posameznikom, družinam in 
predvsem otrokom. 

 
Teden Afrike je koordinirala SLOGA v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in ob 
finančni podpori Evropske komisije. 

 

 
Tomo Križnar in Drago Jančar prejemnika nagrade državljana Evrope 
 

Na pobudo slovenskih evropskih poslancev bosta nagrado državljana Evrope 
prejela mednarodni aktivist in človekoljub Tomo Križnar ter pisatelj Drago 
Jančar. 

 
Osrednja tema letošnjih nagrad je bila mednarodni razvoj in boj proti 
revščini, kar sovpada z Evropskim letom za razvoj 2015. Vseh nagrajencev 
je letos 47 in prihajajo iz 25 držav članic. Za nagrado je bilo nominiranih 

74 oseb. 
 
Nagrada je namenjena posameznikom ali skupinam, ki so si posebej prizadevali za vzajemno 
razumevanje in tesnejše povezovanje narodov Evropske unije, bili aktivni na področju čezmejnega 
sodelovanja ali se vsakodnevno ukvarjali z uresničevanjem načel Evropske listine temeljnih pravic v 
praksi. 
 
Obrazložitvi nagrajencev si lahko preberete tukaj. 
 

 
Srečanje z nevladnimi organizacijami na temo človekovih pravic v zunanji politiki 
Republike Slovenije 
 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v četrtek, 4. junija 2015, 
organiziralo srečanje z nevladnimi organizacijami na temo 
človekovih pravic v zunanji politiki Republike Slovenije. 
Namen srečanja je bil vključevanje nevladnih organizacij v 
proces priprav na 29. zasedanje Sveta za človekove pravice. 
Srečanja sta se udeležila tudi predstavnika platforme SLOGA. 

 
Srečanje z nevladnimi organizacijami je vodila vodja Sektorja 
za človekove pravice na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. 
Smiljane Knez. Sodelujočim je bil predstavljen dosedanji 
postopek priprav na 29. zasedanje Sveta za človekove 
pravice, vsebina Evropskega akcijskega načrta za človekove 

pravice in demokracijo za obdobje 2015–2019 ter ostale vsebinske prioritete delovanja MZZ-ja na 
področju človekovih pravic. 
 
Vodja sektorja je izpostavila vsebinske sklope, ki predstavljajo prioritete Slovenije v prihajajočem 
obdobju: splošni skupek ekonomskih in socialnih pravic, pravice starejših, pravice LGBT, stanje 
človekovih pravic v Gazi ter preprečevanje rasizma itd. 
 
Za več informacij nam pišete na info@sloga-platform.org. 

http://www.siol.net/novice/slovenija/2015/06/nagrada_drzavljan_evrope_dragu_jancarju_in_tomu_kriznarju.aspx
mailto:info@sloga-platform.org


 

 
Državni sekretar Bogdan Benko na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve 
 
Državni sekretar Bogdan Benko se je 26. maja 2015 udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v 
sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje. 
 
Glavni temi pogovorov sta bili globalno partnerstvo za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj po 
letu 2015 ter migracije. Po koncu srečanja je Svet sprejel dogovor o zaključnih sklepih. Slavnostni 
gost delovne večerje je bil generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Ban Ki Moon. 
 
Omenjeni sklepi Sveta EU o globalnem partnerstvu za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj po 
letu 2015 predstavljajo eno sklepnih dejanj EU tekom pripravi na Tretjo mednarodno konferenco o 
financiranju za razvoj v Adis Abebi ter izhodišče za njeno udeležbo. 
 
Po besedah državnega sekretarja Benka si bo Slovenija v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi s 
ciljem uresničitve individualne zaveze še naprej prizadevala za povečanje sredstev in krepitev 
kvalitete uradne razvojne pomoči. V tem kontekstu se načrtuje priprava nacionalnega načrta za 
uresničevanje cilja financiranja uradne razvojne pomoči. 
 
Vir: MZZ 
 

 

Izveden seminar z naslovom »Globalno učenje v evropskem letu za razvoj 2015« 
 

22. maja 2015 se je v prostorih platforme SLOGA izvedel 
seminar z naslovom »Globalno učenje v evropskem letu za 
razvoj 2015«. 

 
Udeleženci seminarja so raziskovali, kaj je globalno učenje in 
kaj pomeni v njihovem osebnem kontekstu in kontekstu 
okolice, v kateri delujejo. Prek primerov iz prakse so preverili, 
ali njihova organizacija izvaja mehki ali kritični pristop 
globalnega učenja in spoznali nevarnosti izbire le enega 
pristopa. 

 
Potekala je tudi izmenjava dobrih in slabih praks ter evalvacija izvedenih aktivnosti z namenom 
izboljšanja aktivnosti v prihodnje. Predstavljena so bila tudi načela globalnega 
učenja in uporaba že obstoječih gradiv različnih organizacij pri načrtovanju in 
izvajanju aktivnosti na področju globalnega učenja. 
 
Drugi del prvega seminarja pa je bil posvečen aktivnostim na področju 
globalnega učenja v okviru letošnjega evropskega leta za razvoj 2015, iskanju 
sinergij in možnosti še večjega sodelovanja različnih nevladnih organizacij na 
tem področju ter skupinski evalvaciji in refleksiji. 
 
Seminar so vodili Društvo Humanitas, direktor platforme SLOGA Marjan Huč in 
Rene Suša. 
 

Seminar je bil organiziran v sklopu projekta DEEEP, ki ga izvaja 
CONCORD-ova delovna skupina DARE (Development Raising Awareness 
Education) Forum. 

 

 
Natečaj za novinarje in tiste, ki se z novinarstvom ukvarjajo ljubiteljsko "The Lorenzo 
Natali Media Prize" 
 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/65/33576/a2c36d48d8c9afda1f522a25c6bc6843/


Letošnji natečaj Evropske komisije "The Lorenzo Natali Media Prize" sovpada z evropskim letom za 
razvoj 2015 in poteka pod sloganom "Today's stories can change our tomorrow". 
 
Evropska komisija bo konec leta 2015 na podlagi natečaja nagradila novinarje za njihovo poročanje o 
razvoju in izkoreninjanju revščine. Natečaj je odprt tako za profesionalne novinarje kot tiste, ki se z 
novinarstvom oz. poročanjem ukvarjajo ljubiteljsko (vključno z blogerji), kar je novost letošnjega 
natečaja. 
 
Rok prijave je 31. avgust 2015. 
 
Več o natečaju najdete tukaj. 
 

 
SLOGA na Veselem dnevu prostovoljstva 
 

Dne 9. junija je na Prešernovem trgu potekal Veseli dan 
prostovoljstva. Krovni slogan Nacionalnega tedna 
prostovoljstva, v okviru katerega je potekal Veseli dan 
prostovoljstva, se je glasil »Vse generacije, vse barve, vsa 
znanja. Z ljubeznijo.« 
 
V centru Ljubljane so se predstavile prostovoljske 
organizacije, med katerimi so bili tudi predstavniki 
platforme SLOGA. SLOGA je izkoristila dogodek za 
predstavitev našega dela in vizije, dela naših članic, ter 
začela z izvajanjem kampanje v sklopu dveh projektov, 

Challenging the crisis in Globalni sosed, o katerih boste več izvedeli v prihajajočih tednih. 
 
Dogodek je potekal pod pokroviteljstvom ljubljanskega župana Zorana Jankovića. 
 

 
 
Večer arabskih tradicionalnih plesov 
 
Kdaj? 15. junija 2015 ob 19. uri. 
 
Kje? Gospodarsko razstavišče. 
 
Zavod Abraham in Arabska folklorna skupina Rozana vabita na predstavitev tradicionalnih arabskih 
plesov, ki bo 15. junija ob 19.00 na Gospodarskem razstavišču, razstava 1001 izum islamske 
civilizacije. 
 
Namen dogodka je s kulturno dejavnostjo in umetnostjo spodbuditi medkulturno zavest in 
prijateljstvo med arabsko in slovensko skupnostjo v Sloveniji. 
 

 

Konferenca: Migracije in multikulturno sobivanje 
 
Kdaj? 19. junij 2015. 
 
Kje? Dvorana Kolpern, Jesenice. 
 
Evropska unija se vse bolj sooča z enim največjih družbenih problemom zadnjih let - ilegalnim 
priseljevanjem. Pesti pa jo tudi naraščanje verskega ekstremizma in kulturnega izključevanja. 
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji želi izpostaviti ekonomske in politične 
vzroke številnih migracij v Evropo, spregovoriti o dinamiki na tihotapskih poteh ter oceniti sprejete 

http://ec.europa.eu/europeaid/lnp


ukrepe in smernice migracijske politike EU. Na primeru konkretne zgodovinske izkušnje 
multikulturnega sobivanja na Jesenicah želimo predstaviti kako se med Evropejci in priseljenci lahko 
vzpostavi sožitje, ki bogati obe strani. 
 
Društvo UP in Evropski parlament - Informacijska pisarna v Sloveniji organizirata konferenco 
Migracije in multikulturno sobivanje, ki bo 19. junija v dvorani Kolpern na Jesenicah, z uradnim 
začetkom ob 9.00. Konferenca bo zajela dve pomembni tematiki: migracijska politika in 
multikulturno sobivanje, ki bosta obravnavane v naslednjih tematskih sklopih: 
 
PROGRAM KONFERENCE: 
 
9:00 Otvoritev konference 
 
9:15 - 10:30 - EVROPSKA MIGRACIJSKA POLITIKA 
 
Vedno več migrantov, tudi na obalah Sredozemskega morja išče pot v EU, predvsem zaradi 
ekonomskih razlogov in državljanskih nemirov. Kriminalci se okoriščajo, ljudje pa umirajo pred vrati 
EU. Tragedije v Sredozemskem morju odpirajo intenzivno debato o dotoku migrantov na evropske 
meje tudi v Evropskem parlamentu. Vrh EU je potrdil višji proračun za Triton, migrantske kvote, in 
kazenski pregon tihotapcev; Sloveniji pa naj bi kvote prinesle več sto migrantov. 
 
10:30 - 11:00 Odmor za kavo 
 
11:00 - 12:30 MULTIKULTURNO SOBIVANJE - PRIMER JESENIC 
 
V debati z evropskimi poslankami in poslanci ter strokovnjaki želimo predstaviti pozitivne primere in 
izkušnje z multikulturnim sobivanjem, pa tudi težave s katerimi se soočate. 
 
12:30 Pogostitev in kulturni program 
 
Več informacij na spletni strani Društva UP.  
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 3. in 12. junijem 2015) 
 
 
KOMORI (usposabljanje in podpora za mikro-projekte)  
 
Rok za prijavo: 19. junij 2015 
 
Več informacij 
 

 
MALAVI (programi diverzifikacije kmetijskih dohodkov) 
 
Rok za prijavo: 20. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
MALI (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 20. julij 2015. 

http://www.up-jesenice.org/novice/konferenca-migracije-in-multikulturno-sobivanje
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137173


 
Več informacij 
 

 
AFRIKA, KARIBI, PACIFIK (razvoj obnovljivih virov energije in izboljšave energetske učinkovitosti) 
 
Rok za prijavo: 24. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
HRVAŠKA (Krepitev zmogljivosti za izvajanje geografskega informacijskega sistema) 
 
Rok za prijavo: 4. september 2015. 
 
Več informacij 
 

 
LIBANON (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 9. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
JUŽNI SUDAN (organizacije civilne družbe in lokalnih oblasti) 
 
Rok za prijavo: 28. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
MALDIVI (krepitev organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti ) 
 
Rok za prijavo: 3. september 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (podpora za krepitev institucij civilnega letalstva) 
 
Rok za prijavo: 28. avgust 2015. 
 
Več informacij 
 

 
MALAVI (druga faza programov diverzifikacije kmetijskih dohodkov) 
 
Rok za prijavo: 27. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

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

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434024621975&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137210
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137236
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434024621975&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137196
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137111
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137196
http://www.mzz.gov.si/

