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SLOGA v Zagrebu v okviru projekta LADDER
Usposabljanje v Zagrebu, ki je potekalo med 21. in 24. julijem, je udeležencem omogočilo
poglobljen vpogled v koncept DEAR ter povezavo z obstoječimi razvojnimi vprašanji, ter vse
skupaj prepletlo v ustvarjanje DEAR strategije.
SLOGA je v triletni projekt, ki ga financira EuropeAid, vključena kot partnerska organizacija.
V projektu sodeluje še 25 organizacij in 20 pridruženih organizacij iz 18 držav članic
Evropske unije (EU) in 17 držav, ki niso članice EU, ki bodo naslavljale globalno učenje in
ozaveščanje kot izziv evropskih držav in sosednjih držav.
Namen projekta Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising
Awareness (LADDER) izboljšanje delovanja lokalnih oblasti na področju politik globalnega
učenja in ozaveščanja s posebnim poudarkom na sosednjih državah članicah EU.
Več o dogajanju v Zagrebu lahko preberete tukaj.
Sprejet Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2015 - 2019.
Prejšnji teden je Svet za zunanje zadeve EU sprejel in potrdil Akcijski načrt EU za človekove
pravice in demokracijo za obdobje 2015 – 2019.
Akcijski načrt je dokument, ki predstavlja usmeritve in predvidene aktivnosti, ki jih bo EU
na področju človekovih pravic izvajala v zunanji politiki.
Nov akcijski načrt predstavlja nadomestek starega, ki se je iztekel v letu 2014.
Izpostavljenih je pet prioritetnih področij delovanja: krepitev pobud lokalnih dejavnikov,
naslavljanje ključnih izzivov na področju človekovih pravic, vključevanje človekovih pravic v
reševanje kriz in konfliktov, krepitev skladnosti in doslednosti ter večja učinkovitost na
področju človekovih pravic in demokracije.
Vir: MZZ.
V Nigeriji obeležujejo eno leto brez otroške paralize
Odkar je Nigerija obeležila 12 mesečno obletnico, bo Afrika, v kolikor v Somaliji v
prihodnjem mesecu ne zabeležijo novega primera otroške paralize, preživela eno koledarsko
leto brez novega primera otroške paralize.
Omenjen mejnik pomeni, da se Nigerija odmika iz spiska držav, v katerih je otroška paraliza
endemični pojav. Ta dosežek zgolj prispeva k povečanju pritiska na Pakistan, kjer se pojavlja
največ novih primerov otroške paralize. Od 1. januarja 2015 so tako v Pakistanu zabeležili 28
novih primerov otroške paralize. Medtem so zadnji primer otroške paralize na afriškem
kontinentu zabeležili v Somaliji, 11. avgusta 2014.
Vse skupaj nakazuje na možnost, da bo otroška paraliza druga nalezljiva bolezen v
zgodovini, takoj za črnimi kozami, ki bo izkoreninjena.

Do leta 1950 je otroška paraliza ohromila na tisoče ljudi letno v bogatih in revnih državah.
Omenjen virus napade živčni sistem in lahko povzroči nepopravljivo paralizo, zgolj nekaj ur
po okužbi.
Bolezen se pogosto širi med majhnimi otroci in po predelih s slabimi sanitarnimi pogoji, kar
predstavlja faktor za prenos bolezni v območjih konfliktov in nestabilnosti. Lahko pa se jo
zaustavi s celovitim cepljenjem širokega spektra populacije.
Vir: The Guardian
V katalogu predstavljenih 27 slovenskih trajnostnih skupnostnih praks
Upanje za premike v smeri trajnostnega razvoja je vedno bolj usmerjeno v družbeno podrast
– (nevladne) organizacije, napredna podjetja, lokalne skupnosti in civilne pobude. Te se v
čedalje večjem številu odzivajo na trenutne potrebe in želje skupnosti ter prispevajo k
mnogoterim koristim za lokalno skupnost in širšo družbo. Zato so pri Umanoteri pripravili
Katalog dobrih praks 2015, ki predstavlja pisano paleto trajnostnih skupnostnih praks, ki so
prisotne v slovenskem prostoru in odgovarjajo na mnogotere družbene in okoljske izzive.
Trajnostne skupnostne prakse izhajajo iz domačih naravnih in človeških virov, v lokalnem
okolju delujejo po principu razmišljaj globalno – deluj lokalno in pri tem upoštevajo vodilo
dobro za vse – zame, za skupnost in za planet. Te prakse so pogosto družbene inovacije in
kažejo, kako delovati, da dosežemo trajnostni razvoj na lokalni in globalni ravni. Gre za
prakse, ki izhajajo »od spodaj«, praviloma iz neformalno povezanih skupnosti, njihov
pomemben vidik pa je pogosto skupno ali skupinsko upravljanje oz. upravljanje s
sodelovanjem uporabnikov.
Njihova skupna točka je gradnja skupnosti, po svojih specifičnih značilnostih pa smo jih
razdelili v štiri sklope: oskrba z materialnimi in nematerialnimi dobrinami, vključujoče
upravljanje, oživljanje prostora in gojenje tradicionalnih znanj.
Katere prakse nas navdihujejo? Prelistajte katalog, notri boste našli naslednje prakse:
Oskrba z materialnimi in nematerialnimi dobrinami
Knjižnica REČI
Menjalni krog Zasavje
Zelemenjava
ZOOPI izmenjava igrač
Tekstilnica – izmenjava oblačil
Semenj letni časi
Zadruga Dobrina
Varuhi semen
Zeleni krog
Vključujoče upravljanje
Prevajalska zadruga Soglasnik
Krajinski park Logarska dolina
M Sora
Študentski skupnostni vrtovi
TKALKA – skupnostni razvojni center
Zadruga Konopko

Samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti
Ekološka vaška sirarna Čadrg
Zadruga BikeLab
Oživljanje prostora
Trajnostni park Istra
Revitalizacija četrti Tabor
Celovita urbana prenova Savskega naselja v Ljubljani
Mladi hišni prijatelji
GT22
Skupnostni urbani vrt Onkraj gradbišča
Gojenje tradicionalnih znanj
Pletilska kooperativa Breja Preja
CDUO, Rokodelska zadruga
Program Šolski ekovrtovi
Naj te prakse predstavljajo navdih in spodbudo za prenos v druge dele Slovenije!
Najboljše novice iz sveta tudi v Sloveniji
V Sloveniji se letos prvič pridružujemo
evropskemu projektu Najboljše novice iz sveta z
izvirnim naslovom World’s Best News, v katerem
smo se zaradi mreže odličnih prostovoljskih
organizacij po vsej Sloveniji odločili sodelovati
tudi na Slovenski filantropiji. Projekt se je razvil
na Danskem in je zgleden primer prostovoljskega
angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o
ključnih razvojnih temah. V okviru Evropskega leta za razvoj 2015 se bo septembra letos
zgodil v že 13 državah EU: v Avstriji, Nemčiji, Latviji, Romuniji, na Češkem, Danskem,
Finskem, Madžarskem, Irskem, Portugalskem, Slovaškem, v Veliki Britaniji in Sloveniji.
Nacionalni nosilec projekta (pa tudi vseh ostalih slovenskih aktivnosti v okviru Evropskega
leta za razvoj 2015) je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinator
izvedbe pa Slovenska filantropija. Projekt bo podprla in se ga udeležila tudi SLOGA. V
Sloveniji bo potekal v več kot 20 krajih, v katerih bo 300 prostovoljcev razdelilo 10.000
izvodov brezplačnega časopisa, pri tem pa bo vsak prejemnik dobil tudi preprost »zajtrk« –
lonček kefirja, ki ga podarja Mlekarna Planika.
Dobre novice bo razdeljevalo 300 prostovoljcev v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Vipavi,
Črnomlju, Žalcu, Logatcu, Kranju, Novem mestu, Zagorju ob Savi, Velenju, Krškem, Novi
Gorici, Slovenj Gradcu, Slovenskih Konjicah, Kobaridu, Škofji Loki, Kopru, Gornji Radgoni, na
Ptuju in še kje.
Prostovoljci prinašajo v posredovanje dobrih informacij o razvojni tematiki, ki je večini ljudi
nekoliko tuja, dodano vrednost, saj vzpostavljajo osebni stik. Prostovoljske organizacije in
lokalne skupnosti so se povabilu odzvale zelo pozitivno in naklonjeno in so kljub poletni
vročini že v aktivnih pripravah na izvedbo akcije.

Generalna skupščina Združenih narodov je potrdila novo globalno akcijsko agendo za
financiranje trajnostnega razvoja
Generalna skupščina Združenih narodov je potrdila novo globalno akcijsko agendo za
financiranje trajnostnega razvoja, ki je bila sprejeta pred dvema tednoma na tretji
konferenci Združenih narodov o financiranju za razvoj. Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon
je sprejem agende označil za ogromen korak, ki postavlja svet na pot k bolj uspešnemu,
pravičnemu in trajnostnemu svetu za te in bodoče generacije.
Predsednik Generalne skupščine ZN Sam Kutesa je akcijsko agendo označil kot »dokaz o naši
kolektivni zavezi k izkoreninjenju revščine, zagotavljanju trajnostnega razvoja in gradnji
boljše prihodnosti za vse«. Hkrati je pozval vse države članice ZN k vsem potrebnim korakom
»za polno implementacijo Akcijske agende iz Adis Abebe«.
V izjavi pred Generalno skupščino ZN je generalni sekretar ZN dejal, da se s sprejemom
Akcijske agende iz Adis Abebe »začenja novo obdobje sodelovanja in globalnega
partnerstva«.
Vir: UN News Centre

E-seminar: The intercultural Dimension
Kdaj? 17. avgust -11. september

Center Sever-Jug, ki deluje v okviru Sveta Evrope, vabi na e-seminar na temo Global
Education: The Intercultural Dimension, ki bo potekal med 17. avgustom in 11. septembrom.
Rok za prijavo je 9. avgust. Več o programu pa si lahko preberete tukaj.
16. Univerza o mladih in razvoju
Kdaj? 20. – 27. avgust 2015

Center Sever-Jug, ki deluje znotraj Sveta Evrope, organizira 16. Univerzo o mladih in razvoju
(University on Youth and Development - UYD) na temo mladinske organizacije kot akterji
sprememb. Konferenca bo potekala med 20. in 27. septembrom 2015 v španskem mestu
Mollina.
Rok za prijavo je 6. avgust. Podroben program si lahko preberete tukaj.

Poziv za udeležbo na mednarodni konferenci »Teachers – Agents of Change: A strategic
approach to achoring development education in formal education systems«
V Pragi bo 21. in 22. oktobra potekala mednarodna konferenca »Teachers – Agents of Change:
A strategic approach to achoring development education in formal education systems«.
SLOGA je bila pozvana k predlaganju dveh predstavnikov nevladnih organizacij z izkušnjami
na področju globalnega učenja in dela s pedagogi. Interes za udeležbo na konferenci
sporočite do 17. avgusta 2015.
Konference o globalnem učenju se bo udeležilo približno 50 udeležencev iz novih držav
članic EU in iz držav, iz katerih prihajajo partnerske organizacije v projektu. Udeleženci
konference bodo univerzitetni mentorji in predstavniki nevladnih organizacij, ki so aktivne
na področju globalnega učenja in usposabljanja učiteljev. Na konferenci bodo udeleženci
pridobili vpogled v globalno učenje in delili svoje izkušnje. Dvodnevni program zajema dve
plenarni razpravi, štiri delavnice in razprave z izmenjavo izkušenj ter mnenj. Konferenca bo
potekala v angleškem jeziku.
Organizatorji bodo dvema predstavnikoma slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na
področju globalnega učenja, krili stroške nastanitve in poti. Prosimo, da interes za udeležbo
sporočite do 17. avgusta 2015 preko e-pošte patricija.virtic@sloga-platform.org in navedete
izkušnje vaše organizacije ter vaše izkušnje s področja globalnega učenja. V primeru večjega
interesa bo SLOGA pri izboru upoštevala reference organizacije in posameznika na področju
globalnega učenja; pri izboru bodo imele prednost organizacije članice platforme SLOGA, ki
so aktivne v okviru delovnih struktur platforme SLOGA.
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ETIOPIJA (sklad za civilno družbo)
Rok za prijavo: 15. september 2015
Več informacij
IRAK (odziv na krizne razmere na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja)
Rok za prijavo: 29. september 2015
Več informacij
TADŽIKISTAN (podpora razvoju socialnih storitev)
Rok za prijavo: 29. september
Več informacij

IRAK (spodbujanje pravičnosti in boljših razmer v priporih)
Rok za prijavo: 9. oktober 2015
Več informacij
JAMAJKA (krepitev pravic pacientov - novorojenčkov, dojenčkov in mater)
Več informacij
Delovne priložnosti
CONCORD-ov razpis za Executive Officer

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO confederation
for Relief and Development - CONCORD) je objavilo razpis za Executive Officer.
Rok za prijavo je 6. avgust 2015. Več informacij je objavljenih na spletni strani CONCORD.

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

