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Mit št. 15 – razvojna pomoč in vprašanje stroškov delovanja nevladnih organizacij
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed«
nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni mit
se nanaša na stroške delovanja nevladnih organizacij.
Mit št. 15: Denar, ki se namenja za razvojno pomoč, se v veliki
večini porabi za administrativne stroške nevladnih organizacij
in ne za pomoč revnim.
Odgovor: Ne drži. Nevladne organizacije v povprečju za
administracijo porabijo manj kot 20 odstotkov vsega denarja,
ki ga prejmejo. Po raziskavah sodeč manjši odstotek porabe
po navadi pripelje do manj učinkovitega dela nevladnih
organizacij. Denar, ki je porabljen za vodenje programov,
pripomore k večji učinkovitosti razvojne pomoči ljudem, ki jo potrebujejo. Gre torej za
smiselno investicijo v nadzor kvalitete programov in ne za zapravljen denar. Konec koncev,
bi kupili avto, za katerega je 90 odstotkov stroškov namenjenih sami izdelavi in zgolj 10
odstotkov oblikovanju in testiranju?
»Intercultural Dialogue for a Sustainable Mediterranean«
V francoskem parlamentu je 15. oktobra
potekala
konferenca
»Intercultural
Dialogue for a Sustainable Mediterranean«
v organizaciji Fundacije Anne Lindh (Anna
Lindh Foundation – ALF) in Unije za
Sredozemlje (Union for the Mediterranean).
Cilj konference je bil osvetliti odnos med
podnebnimi spremembami in medkulturnim
dialogom v luči decembrske podnebne
konference v Parizu in razviti skupne
pobude. V popoldanskem delu konference
so predstavniki civilnodružbenih organizacij
in
parlamentov
evro-sredozemskega
prostora razpravljali o ključnih sporočilih
civilne družbe pred podnebno konferenco v
Parizu. V imenu slovenske mreže ALF se je konference udeležila Adriana Aralica s platforme
SLOGA.
Strokovnjaki na področju medkulturnega dialoga in podnebnih sprememb iz evrosredozemske regije so predstavili, kako lahko medkulturni dialog neposredno prispeva k
razvoju prilagoditvenih zmogljivosti, ukrepov in pobud za naslavljanje podnebnih sprememb

na regionalni, čezmejni, nacionalni in lokalni ravni. Na dogodku so sodelovali tudi
predstavniki civilnodružbenih organizacij iz Alžirije, Egipta, Finske, Francije, Italije,
Jordanije, Palestine, Slovenije, Tunizije in Velike Britanije.
Francoska državna sekretarka za razvoj in frankofonijo Annick Girardin je poudarila, da je
potrebno takojšnje ukrepanje, saj bo jutri že prepozno. Zagotavljanje dialoga je ključno za
prihodnost celotnega planeta. Kot je izpostavila predsednica ALF Elisabeth Guigou,
medkulturni dialog predstavlja most med posamezniki in državami. Območje Sredozemlja je
zelo ranljivo za posledice podnebnih sprememb. Pozvala je k ambiciozni zavezi držav na
podnebni konferenci v Parizu in opozorila na vlogo nevladnih organizacij pri ozaveščanju
splošne javnosti. Predsednik maroškega parlamenta in parlamentarne skupščine Unije za
Sredozemlje Rachid Talbi El Alami je dodal, da je pri okoljskih politikah sodelovanje
civilnodružbenih organizacij ključnega pomena. Generalni sekretar Unije za Sredozemlje
Fathallah Sijilmassi je izpostavil, da je regionalno sodelovanje priložnost za konkretne
pobude za trajnostni razvoj. Djaheezah Subratty s Programa Združenih narodov za okolje
(United Nations Environment Programme – UNEP) se je strinjala, da se kljub potrebi po
politikah za naslavljanje podnebnih sprememb na globalni ravni regionalna raven ključna za
izvajanje ukrepov.
Panelisti so izpostavili povezanost razvojnih tematik in podnebnih sprememb – oba izziva je
potrebno naslavljati koherentno, razpravljali pa so tudi o aktualnih migracijskih tokovih in
povezavi s podnebnimi spremembami. Nicolas Debaisieux, svetovalec generalnega
sekretarja Unije za Sredozemlje, je vprašanje razvoja in podnebnih sprememb primerjal z
dilemo, kaj je bilo prej – kokoš ali jajce. Predstavljene so bile civilnodružbene pobude, ki
posameznikom približajo medsebojno povezanost globalnih izzivov, npr. Good Water
Initiative, ki jo izvaja EcoPeace Middle East. Munqeth Mehyar, predsednik in jordanski
direktor EcoPeace Middle East, je izpostavil dostop do pitne vode kot ključno vprašanje.
Pobude za naslavljanje podnebnih sprememb so lahko uspešne le, če se jih hkrati naslavlja
na lokalni ravni (na lokalni ravni je potrebno identificirati in mobilizirati agente sprememb)
ter na ravni politik. Nikos Chrysogelos, strokovnjak za zeleno in socialno ekonomijo, je
opozoril, da za naslavljanje podnebnih sprememb potrebujemo globalno vizijo, nove ideje in
sodelovanje. Pozabiti ne smemo niti na lastništvo nad okoljskimi vprašanji, saj tveganja
podnebnih sprememb predstavljajo skupno grožnjo vsem. Jaroslav Mysiak z Evrosredozemskega centra za podnebne spremembe (Euro-Mediterranean Center on Climate
Change) je poudaril, da je za učinkovito naslavljanje podnebnih sprememb sodelovanje
potrebno nadgraditi v trajna in odgovorna partnerstva.
Okoljska vprašanja, ki so posledica podnebnih sprememb, so v kontekstu trajnostnega
razvoja ključna dimenzija, ki mora biti naslovljena v evro-sredozemskem prostoru. Kot
opozarja ALF, mora biti medkulturni dialog vključen v odločanje in boj proti podnebnim
spremembam s ciljem preprečevanja konfliktov ter krepitve socialne kohezije in upravljanja
virov.
SLOGA s projektom Izzovimo krizo na oktobrskem Bomi dogodku
Mladi globalni zagovorniki projekta Izzovimo krizo,
ki ga v Sloveniji koordinira SLOGA, so se udeležili
Oktobrskega Bomi dogodka, ki je na Gradu Fužine
potekal v nedeljo, 25. oktobra 2015.
Mladi globalni zagovorniki so udeležencem
prireditve predstavili triletni projekt Izzovimo

krizo, ki spodbuja mlade h kritičnemu razmišljanju o evropski krizi v kontekstu globalnih
soodvisnosti, pa tudi k temu, da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti.
Obiskovalce so spodbudili k podpisu peticije za evropsko leto socialne in solidarnostne
ekonomije.
To je bila le ena iz med aktivnosti v nizu, ki jih mladi globalni zagovorniki pripravljajo tako
na nacionalni kot evropski ravni z namenom opolnomočiti ljudi iz zelo zadolženih držav EU
za njihovo večjo podporo solidarnosti in globalni soodgovornosti navkljub težki gospodarski
in socialni situaciji v njihovih državah. Evropejce želijo spodbuditi k pridružitvi peticiji za
evropsko leto socialne pravičnosti in ekonomije, ki je potrebno za ozaveščanje javnosti o
pomembnosti pravične in vzdržnostne ekonomije, socialnega podjetništva, etičnega
bančništva, trajnostnega razvoja, zelenih delovnih mest … Svojo podporo je mogoče oddati
tudi preko spleta na www.challengingthecrisis.com.
Za več informacij o projektu se
(patricija.virtic@sloga-platform.org).
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Predavanje prof. dr. Lee Wilkins na temi medijske etike in kriznega komuniciranja
V sodelovanju z veleposlaništvom ZDA v Ljubljani je v četrtek
15. oktobra 2015 v prostorih platforme SLOGA potekalo
srečanje z Lee Wilkins, ki je zbrane nagovorila na temi
medijske etike in kriznega komuniciranja.
Zaslužna profesorica Univerze v Missouriju Lee Wilkins je
soavtorica priročnikov Media Ethics: Issues and Cases in
Reporting Disaster on Deadline: A Handbook for Students and
Professionals.
Skuhna talk in dokumentarni film “Tudi ti si del istega sveta”
V četrtek 15. oktobra je v prostorih Skuhne potekal
Skuhna Talk!, kjer je bil predvajan dokumentarni film
“Tudi ti si del istega sveta”. Film je s komentarji
pospremila Maja Ahac, predsednica Humanitarnega
društva ADRA Slovenija. Temu je sledila še razprava o
mednarodnem razvojnem sodelovanju, obstoječimi miti,
ki spremljajo te vsebine ter vprašanjih o vzdrževanju neokolonialnega pogleda na ‘svet v razvoju’ v slovenskem
šolstvu. Razpravo je moderiral Max Zimani.
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
želi SLOGA razvojne projekte približati slovenski javnosti. Slovenske nevladne organizacije z
različnimi projekti skrbijo, da ukrepi iz besed na papirju zaživijo v praksi. Zagotavljanje
podpore tistim, ki jo najbolj potrebujejo, ni vedno lahka naloga. Najbolj ranljivi deli
prebivalstva velikokrat živijo 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
prožnejše pri nudenju in izvajanju podpore. 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 notranje zadeve Republike Slovenije.
Ponovno zbiranje pomoči za begunce
Nekatere nevladne in humanitarne organizacije, ki v zadnjih dneh delujejo na terenu po
nastanitvenih centrih in v obmejnih zbirnih centrih, zaznavajo večje potrebe po pomoči v
materialu. Zato pozivajo vse, ki bi lahko darovali stvari iz spodnjih seznamov, da jih
dostavite v omenjene prostore. Prosimo vas, da darujete zgolj stvari, ki so na seznamih.
Spisek organizacij po kompetencah in delovanju je dosegljiv tukaj.
Če se želite aktivirati kot prostovoljec za pomoč beguncem, se obrnite na Slovensko
filantropijo, ki vas bo evidentirala in kontaktirala glede na potrebe na terenu. Če ste že
prostovoljec katere od organizacij, se javite na običajen kontakt.
ADRA Slovenija
ADRA Slovenija ponovno zbira materialno ter denarno pomoč za begunce. Predvsem
potrebujejo hrano. Zaenkrat oblačil ne zbirajo v Ljubljani, temveč samo v Brežicah.
Podatki za zbiranje MATERIALNE POMOČI:
DATUM: od torka (20. 10.) do petka (23. 10.)
ČAS: 16h – 19h
KRAJ: skladišče na Njegoševi 15.
DODATNE INFORMACIJE: Mateja (040 654 909)
SEZNAM MATERIALNE POMOČI, ki jo zbirajo:
HRANA:
– mleko, vodo, sok,
– ribje konzerve,
– sir (topljeni in v lističih),
– marmelada,
– kokošja pašteta,
– energijske in žitne ploščice,
– piškoti, čokolada,
– plastičen jedilni pribor in krožnike,
– otroško hrano,
– kruh.
HIGIENA:
– zobne krtačke,
– zobne paste,
– mila,
– vlažilni robčki za dojenčke,
OSTALO:
– OTROŠKI VOZIČKI IN KENGURUJČKI so nujno potrebni.
ZBIRANJE FINANČNIH SREDSTEV:

Denar lahko nakažete na poseben bančni račun, kjer se zbirajo finančna sredstva samo za
begunce:
Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana,
št. transakcijskega računa: SI 56 6100 0000 7360 804,
koda namena: CHAR, namen plačila: BEGUNCI,
BIC banke prejemnika: HDELSI22, sklic: ni reference.
Slovenska Filantropija
Slovenska filantropija, Poljanska 12, Ljubljana: med 7. in 8. zjutraj in od 16. do 19. ure
Hiša Sadeži družbe Črnomelj (preveri termine)
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota (preveri termine)
Hiša Sadeži družbe Vipava (preveri termine)
Hiša Sadeži družbe Žalec (preveri termine)
STVARI, KI JIH ZBIRAJO:








jesenska in zimska obutev vseh velikosti
nogavice
kape, šali, rokavice
jakne
odeje
otroška hrana (tako kašice, kot v kozarčkih, piškoti ipd., dobrodošle tudi žličke)
čajne vrečke.

Slovenska karitas
Prispevate lahko na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
SI56 0214 0001 5556 761
Namen: Pomoč beguncem; Sklic: 00 628
Vabi pa tudi k darovanju preko humanitarnega SMS sporočila KARITAS5 na 1919, s katerim je
mogoče prispevati 5 Eur za hrano in vodo za pomoč beguncem.
Začeli so tudi z zbiranjem materialne pomoči na naslednjih lokacijah škofijskih Karitas
(morebitne nove lokacije bodo sprotno objavljene na www.karitas.si):
Humanitarno skladišče Nadškofijske karitas Maribor, Ljubljanska 23, 2000 Maribor,
Humanitarno skladišče Škofijske Karitas Celje, Vrbje 82, 3310 Žalec,
Obe skladišči sta odprti vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro. Izven delovnega časa bosta oba
zbirna centra imela možnost oddaje pomoči v namenskih zabojnikih.
Humanitarni zbirni center Škofijske karitas Ljubljana na Slovenčevi 19 v Ljubljani v sklopu
Mercatorjevih skladišč (Odprt vsak delavnik od 10. do 18. ure ter ob sobotah dopoldne od 9.
do 12. ure).
ZBIRAjO:










odeje, spalne vreče in ležalne podloge (kot armafleks),
higienske pripomočke:
otroške plenice, higienske robčke, damske vložke, milo, zobno pasto in ščetke,
pitna voda – izključno plastenke,
mesne konzerve, ki ne potrebujejo hlajenja in toplotne obdelave:
piščančja pašteta, ribe, puranji mesni narezek, prepečenec, zapakirano suho
sadje
topla oblačila, trenerke in spodnje perilo,
razen športnih čevljev, OBUTVE NE ZBIRAJO.

Rdeči križ Slovenije
Rdeči križ Slovenije je 28.8.2015 začel izvajati vseslovensko humanitarno akcijo “RKS-Pomoč
beguncem 2015″ in odprl račun za zbiranje prostovoljnih finančnih prispevkov za pomoč
beguncem. Vsi posamezniki in pravne osebe lahko prostovoljne prispevke za akcijo nakažejo
na:
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0310 0111 1122 296,
sklic: 00 96868
BIC banke: SKBASI2X,
Koda namena: CHAR.
Pomagate lahko tudi s SMS donacijo na številko 1919, pošljete ključno besedo BEGUNCEM za
donacijo 1 € ali BEGUNCEM5 za donacijo 5 €. Akcijo omogočajo Telekom Slovenije, Si.mobil,
Tušmobil, Izimobil, Debitel in T-2.
Poleg prostovoljnih finančnih prispevkov območna združenja Rdečega križa Slovenije zbirajo
tudi nujno potrebno materialno pomoč:








konzervirano hrano, ki ne vsebuje svinjskega mesa
pitno vodo – izključno plastenke,
higienske pripomočke (milo, zobna pasta, zobne ščetke, brisače, higienske
vložke, plenice za otroke, vlažilne robčke),
odeje,
manjše šotore,
spalne vreče,
ležalne podloge,

OBLAČIL IN OBUTVE TRENUTNO NE ZBIRAJO.
Materialno pomoč zbira vseh 56 območnih združenj Rdečega križa Slovenije, njihove
kontaktne podatke pa si lahko ogledate na spletni povezavi.
Pregled ostalih organizacij, ki zbirajo pomoč za begunce je dostopen tukaj. Potrebe se na
terenu dnevno spreminjajo, zato pozivamo za pregled spletnih strani posameznih organizacij
pred izvršitvijo morebitnih donacij.
Aktualne informacije o reševanju begunske problematike najdete tudi na vladnem spletnem
mestu. Svojo pripravljenost pomagati pa lahko sporočite tudi na naslov
pomoc.beguncem@gov.si oz. prek spletnega obrazca.

Nevladne organizacije smo za medije pripravile tudi gradiva in osnovne pojme glede
beguncev, njihove pravice, informacije o slovenskem azilnem sistemu, integraciji itd. ki so
dostopna tukaj.
Vabilo na otvoritev razstave Skupna tla
Človekoljubno dobrodelno društvo UP vas vabi, da se udeležite otvoritve razstave Skupna Tla
ter debate, kjer se boste v pogovoru z Majo Vardjan, Majo Hawlina in Faila Pašić Bišić
dotaknili teme migracije žensk in tekstilnega oblikovanja.
Dogodek bodo popestrili z avtentično hrano in glasbo DJ-ke Cice Mice.
Obenem vas obveščajo, da bodo v času razstave organizirane brezplačne delavnice
izdelovanja islandskih pletenih vložkov za čevlje imenovanih Illep. Vabilo in termini sledijo v
prihodnjih dneh.
Razstavni dogodek Skupna Tla je del celoletnega projekta Balaknski copat (na poti na
Islandijo), ki povezuje Jesenice, Ljubljano in Reykjavik. Zbližuje priseljenke ter širi znanja
iz tekstilnega ročnega dela, oblikovanja in trženja.
JAVNI POZIV: Pomagajte, kjer lahko
Ljubljana, 22. oktobra 2015 – Slovenske nevladne in humanitarne organizacije Vlado
Republike Slovenije ter državljane in državljanke Republike Slovenije pozivamo, da še
dodatno podprejo dejavnosti slovenske Policije, Civilne zaščite, nevladnih in humanitarnih
organizacij z zbiranjem materialne pomoči v obliki oblačil, hrane, vode, higienskih in
sanitarnih pripomočkov ter odej. Prav tako pozivamo vse ljudi dobre volje, da se aktivirajo
kot prostovoljci za pomoč in podporo omenjenim organizacijam, da bomo ublažili posledice
prehoda beguncev čez Slovenijo. Pozivamo tudi slovenske medije za podporo, ker danes
potrebujemo organizirano delovanje vsakogar, da preprečimo ali vsaj ublažimo človeško
trpljenje, ki smo mu priča v teh dneh.
ADRA, Rdeči križ Slovenije, Slovenska karitas, Društvo UP Jesenice, Slovenska filantropija,
Zveza prijateljev mladine Slovenije in druge humanitarne organizacije sprejemajo
materialno pomoč na lokacijah, objavljenih na njihovih spletnih straneh. Prostovoljce
pozivamo, da se na lokacije ne odpravljajo sami in se najprej obrnejo na Slovensko
filantropijo. Tako bodo prostovoljske sile razporejene glede na potrebe in usklajene, s čimer
bo delo za vse olajšano.
Amnesty International Slovenije
Društvo Afriški center
Društvo Odnos
Društvo Ovca
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
Društvo Up Jesenice

Fundacija Anne Lindh, slovenska mreža
Greenpeace v Sloveniji
Humanitarno društvo Adra Slovenija
Humanitarno društvo Hrana za življenje
Humanitas
Inštitut za afriške študije
Jezuitsko združenje za begunce Slovenije
Slovenska karitas
Mednarodni afriški forum
Mirovni inštitut
Pobuda Staknimo glave
Pravno informacijski center
Rdeči križ Slovenije
SKC Danilo Kiš
SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
Slovenska filantropija
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Zavod Povod
Slovenska fundacija za UNICEF
Zavod GLOBAL
Zavod Krog
Dodatne informacije:
Maja Ahac, ADRA Slovenija, 040 852 007, maja.ahac@adra.si
Faila Pašić Bišić, Društvo UP Jesenice, 031 569 340, info@up-jesenice.org
Mirjana Jarc, Rdeči križ Slovenije, 01 24 14 338, mirjana.jarc@rks.si
Peter Tomažič, Slovenska karitas, 01 300 59 61, peter.tomazic@karitas.si

Tereza Novak, Slovenska filantropija, 051 315 162, tereza.novak@filantropija.org
Albin Keuc, SLOGA Platforma, 041 749 468, albin.keuc@sloga-platform.org
Eyachew Tefera, Inštera, IAŠ, 051 321 193, institut.for.africanstudies@gmail.com
Poziv
Valorizacijska konferenca v znamenju evropskega leta za razvoj
19. oktobra 2015 je na Brdu pri Kranju v okviru evropskega leta za razvoj 2015 CMEPIUS
izvedel letno valorizacijsko konferenco, ki je bila tokrat posvečena mednarodnim
izobraževalnim projektom, ki jih izvajajo slovenske izobraževalne institucije z državami v
razvoju.
Številne slovenske organizacije, ki sicer sodelujejo v evropskih programih izobraževanja in
usposabljanja, so aktivne tudi v paleti projektov, ki jih izvajajo z državami izven evropskega
prostora.
Namen konference z naslovom Mednarodni izobraževalni projekti za razvoj je bilo osvetliti,
kako naše šole, nevladne organizacije, univerze in drugi sodelujejo na različne načine z
institucijami držav v razvoju po celem svetu, kakšne rezultate prinašajo tovrstni projekti in
kakšen učinek imajo na posameznika, na organizacije, na okolje in širše. Poleg izmenjave
praks, znanja in izkušenj, je bila želja organizatorjev, da tovrstno sodelovanje predstavijo
tudi tistim, ki vanj še niso vstopili.
Osrednji gost konference je bik misijonar Pedro Opeka, ki je udeležencem predstavil zgodbo
o zmagoslavju človečnosti – zgodbo o Akamasoi, humanitarni organizaciji, ki jo je leta 1989
ustanovil na Madagaskarju. O tem, kako pomemben je prispevek izobraževalnih institucij k
razvoju, pa je v uvodnem nagovoru spregovoril tudi dr. Stojan Sorčan, generalni direktor
Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Na konferenci je sodelovala tudi platforma SLOGA.
Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in
prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2015
Na spletnih straneh Državnega sveta RS je bil 26. 10. 2015 objavljen Javni poziv za predloge
najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete
Državnega sveta RS za leto 2015 – http://www.ds-rs.si/civilna-druzba/plakete.
Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije bo namreč v znak počastitve 5. decembra,
Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim
društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij
delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v petek, 11. decembra 2015, ob
12.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo
državne svetnice in državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija
civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela. Zveze

društev ali krovne organizacije lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v
sklopu zveze.
Dodatne informacije in kriterije za izbiro prejemnikov plaket boste našli v priloženem
javnem pozivu.
Prosimo vas, da obrazec s predlogom za obravnavo (v prilogi) pošljete najkasneje do torka,
17. novembra 2015, po pošti na naslov Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, s pripisom PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA (upošteva se datum poštnega žiga), ali po
elektronski pošti na ariana.debeljak@ds-rs.si (upošteva se datum prejema v elektronski
poštni predal).
Javni poziv
Pravilnik o priznanjih in plaketah Državnega sveta RS
Obrazec
Evropski komisar za razvoj podprl kampanjo projekta Izzovimo krizo
Mladi globalni zagovorniki projekta
Izzovimo krizo, ki ga v Sloveniji
koordinira SLOGA, so se med 22. in 23.
oktobrom 2015 udeležili sejma DEAR v
Bruslju, kjer so obiskovalcem sejma in
političnim odločevalcem predstavili
projekt in pobudo za evropsko leto
socialne in solidarnostne ekonomije.
Mladi
globalni
zagovorniki
so
udeležencem prireditve predstavili
triletni projekt in spodbudili k podpisu
peticije za evropsko leto socialne in
solidarnostne ekonomije. Svojo podporo
projektu in pobudi za evropsko leto je izrazil tudi evropski komisar za mednarodno
sodelovanje in razvoj Neven Mimica.
Na sejmu se je predstavilo 80 evropskih projektov iz vseh 28 držav z namenom predstavitve
svojega dela, mreženja, izmenjave idej in naslavljanja vprašanj s področja globalnega
učenja in ozaveščanja javnosti. Približno 180 udeležencev je iz 100 organizacij civilne
družbe, 20 lokalnih oblasti, institucij EU, držav članic in akademskega sveta se je udeležilo
dvodnevnega dogodka. Uvodni nagovor DEAR sejma je imel Fernando Frutuoso de Melo,
generalni direktor za mednarodno sodelovanje in razvoj.
V zadnjih štirih letih je EU zagotovila približno 143 milijonov evrov za program EU DEAR. Ta
program si prizadeva obveščati državljane EU o povezanosti sveta in jim omogočiti, da
postanejo vključeni v globalna razvojna vprašanja.
SLOGA, platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč je slovenski partner
projekta Izzovimo krizo, ki združuje mlade iz šestih evropskih držav – poleg Slovenije še iz
Irske, Grčije, Italije, Španije in Portugalske. Glavni namen projekta je spodbuditi mlade h

kritičnemu razmišljanju o evropski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa tudi k temu,
da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti.
To je bila le ena iz med aktivnosti v nizu, ki jih mladi globalni zagovorniki pripravljajo tako
na evropski kot nacionalni ravni z namenom opolnomočiti ljudi iz zelo zadolženih držav EU
za njihovo večjo podporo solidarnosti in globalni soodgovornosti navkljub težki gospodarski
in socialni situaciji v njihovih državah. Evropejce želijo spodbuditi k pridružitvi peticiji za
evropsko leto socialne pravičnosti in ekonomije, ki je potrebno za ozaveščanje javnosti o
pomembnosti pravične in vzdržnostne ekonomije, socialnega podjetništva, etičnega
bančništva, trajnostnega razvoja, zelenih delovnih mest … Svojo podporo je mogoče oddati
tudi preko spleta na www.challengingthecrisis.com.
Za več informacij o projektu se
(patricija.virtic@sloga-platform.org).
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Družbeni in okoljski konflikti zaradi rudarjenja urana
Kdaj: 2. novembra ob 14.00
Kje: Fakulteta za družbene vede (predavalnica 15).
Čeprav Slovenija tretjino svoje električne energije proizvede v jedrski elektrarni, se o uranu
kot energetskem viru in problemih, povezanih z njim pri nas ne govori.
Društvo Focus si prizadeva osvetliti okoljske in družbene konflikte, ki jih povzroča
rudarjenje urana v državah v razvoju, in so posledično veseli, da imajo možnost gostiti
Bertchen Kohrs iz Namibije, kjer je problematika še posebej pereča.
Vabijo vas, da se jim 2. novembra 2015 ob 14.00 pridružite v predavalnici 15 Fakultete za
družbene vede na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.
Na dogodku bo ga. Kohrs, predsednica organizacije Earthlife Namibija, predstavila razmerje
med rudarskimi korporacijami in lokalnim prebivalstvom, slabo regulacijo dejavnosti,
problem nenaslavljanja okoljskih konfliktov ter vplivov na zdravje ljudi, predvsem delavcev
v rudnikih. Ogledali si bomo tudi kratek film o problematiki, v razpravi pa se bomo z gosti
posvetili tudi slovenski okoljski politiki.
Program:
14.00 – 14.10: Uvodni pozdrav, Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj
14.10 – 14.40: Ogled filma Namibia’s uranium rush
14.40 – 15.20: Predstavitev družbenih in okoljskih konfliktov zaradi rudarjenja urana v
Namibiji, Bertchen Kohrs, Eartlife Namibija
15.20 – 16.00: Razprava o okoljskih konfliktih in rudarjenju urana (sodelujoči: doc. dr.
Andrej Kurnik, FDV; Bertchen Kohrs, Earthlife Namibija; Tomislav Tkalec, Focus).
Vabilo

Vabilo na evro-sredozemski forum »Stronger together – Skupaj močnejši III«
Kdaj: 4. in 5. novembra ob 14.00
Kje: Central hotel (Miklošičeva cesta 9) v Ljubljani.
Fundacija Anne Lindh (ALF) je osrednja in najpomembnejša struktura v evro-sredozemskem
prostoru, namenjena medkulturnemu dialogu med ljudmi na tem območju. Ustanovilo jo je
42 držav evro-sredozemskega prostora, v katerih je aktivna še danes. V okviru delovanja in
aktivnosti slovenske mreže ALF pripravljamo osrednji letošnji dogodek v Sloveniji, ki bo
potekal 4. in 5. novembra 2015 v Central hotelu (Miklošičeva cesta 9) v Ljubljani. Dogodek
se bo osredotočil na aktualno situacijo v zvezi z migracijami preko sredozemskih držav proti
Severu in Evropi.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 22. in 28. oktobrom 2015)
AZERBAJDŽAN (Podpora Sklada za državno socialno varstvo pri reformiranju pokojninskega
sistema)
Rok za prijavo: 1. november 2015
Več informacij
KOSOVO (Krepitev formulacije politik in priprave zakonodaje)
Rok za prijavo: 21. december 2015
Več informacij
KOSOVO (Krepitev učinkovitosti, odgovornosti in transparentnosti sodnega in tožilskega sistema)
Rok za prijavo: 21. december 2015
Več informacij
KOSOVO (Revitalizacija poslovno okolje okoli Novobërdë / gradu NovoBrdo)
Več informacij
KOSOVO (Podporni program za kmetijstvo in razvoj podeželja)
Rok za prijavo: 15. december 2015

Več informacij
MAKEDONIJA (Instrument za predpristopno pomoč (Instrument for Pre-Accession Assistance IPA), Operativnega programa razvoja človeških virov)
Rok za prijavo: 3. december 2015
Več informacij

Drugi domači in tuji razpisi
Poziv zainteresiranim organizacijam za izvedbo projekta za romunske otroke
SLOGA poziva vse zainteresirane članice platforme SLOGA, ki bi želeli sodelovati pri
manjšem projektu za romunske otroke, da svoj interes sporočijo do ponedeljka, 2.
novembra 2015 na naslov info@sloga-platform.org.
Na platformo SLOGA se je obrnil financer, ki bi bil pripravljen finančno podpreti manjši
projekt za obisk romunskih otrok v Sloveniji poleti 2016. SLOGA zato poziva vse članice
platforme, da se nam oglasijo.
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

