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Evropska komisija namenila 200 milijonov evrov humanitarne pomoči za Sirijo in Irak
Evropska komisija je namenila 200 milijonov evrov humanitarne pomoči za Sirijo in Irak. Ta
poteza je bila napovedana že v septembru s strani Predsednika Evropske komisije, JeanClaude Juncker-ja.
»EU izpolnjuje svoje obljube o podpori najbolj ranljivih skupin ljudi, ki jih je prizadela sirska
kriza, tako v Siriji kot v širši regiji. Ne smemo spregledati humanitarne situacije v Iraku. Če
ne mobiliziramo zadostne podpore in pomoči, lahko Irak postane naslednja Sirija.
Humanitarna pomoč in zaščita imata strateško vrednost za nadaljna prizadevanja za spravo v
Iraku«, je dejal Christos Stylianides, EU Komisar za humanitarno pomoč in krizno
upravljanje.
V okviru omenjenega paketa pomoči bo Evropska komisija namenila 40 milijonov evrov
humanitarne pomoči za Irak, ter dodatnih 20 milijonov evrov za naslavljanje humanitarnih
potreb v Turčiji.
EU je s 4,4 milijardami evrov glavna donatorica za naslavljanje krize v Siriji, kar vključuje
sredstva za humanitarno pomoč, razvojno sodelovanje ter pomoč pri stabilizaciji države. EU
je hkrati namenila 133 milijonov evrov za notranje razseljene ljudi v Iraku in sosednjih
državah.
Povzeto po ECHO.
Delovni obisk predstavnikov mladinskih organizacij iz Srbije
V prejšnjem tednu je v okviru delovnega obiska Ljubljano
obiskala skupina predstavnikov različnih mladinskih
organizacij iz Srbije, pod vodstvom Ljudskega parlamenta iz
Leskovca. Obisk je bil izveden v okviru skupnega projekta
»Tudi ti si globalni sosed« in je bil namenjen primerjavi in
prenosu dobrih praks med različnimi organizacijami, načinu
dela, mreženju ter iskanju možnosti za sodelovanje.
Predstavniki mladinskih organizacij iz Srbije so se v okviru
obiska v prostorih platforme SLOGA sestali z našimi sodelavci, hkrati pa smo jim predstavili
naše delovanje, projekte, izzive s katerimi se srečujemo ter načrte za prihodnost. Prav tako
so se sestali s predstavniki društva Humanitas, Voluntariat ter Inštituta za afriške študije. V
nadaljevanju obiska so se srečali tudi s predstavniki The SALTO-YOUTH South East Europe
Resource Centre, Urad za mladino Mestne občine Ljubljana, obiskali pa so tudi Celje ter
predstavnike Mladinskega centra Celje. V okviru obiska je SLOGA v sodelovanju s prof. dr.
Majo Bučar organizirala tudi predavanje na temo mednarodnega razvojnega sodelovanja v
Sloveniji.
Na platformi SLOGA smo bili veseli njihovega obiska, hkrati pa se nadejamo medsebojnega
sodelovanja v prihodnosti.

Skupnostni medij Studio 12 lahko širi tudi vaše video prispevke!
Imate video prispevek, za katerega menite, da ga je vredno razširiti? Ima video prispevek
izobraževalno / ozaveščevalno noto in potencialno pozitivek družbeni učinek na širši prostor?
Pošljite video povezavo do prispevka na Studio 12 (www.studio12.si)! Uredniški odbor ga bo
pregledal ter na portal in v video e-novice vključil tiste, ki so vredni širjenja. Predloge in
povezave do vaših prispevkov lahko pošljete na info@studio12.si.
SLOGA z novim razlagalnim prispevkom na temo segrevanja ozračja
SLOGA, platforma NVO za razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč je v sodelovanju s
Televizijo Slovenija, bolj podrobno z otroško
informativno oddajo Infodrom, pripravila kratek
razlagalni prispevek, s katerim želimo vsebini
segrevanja ozračja in izpustov toplogrednih
plinov približati tudi najmlajšim.
Prispevek se v nadaljevanju dotika posledic
segrevanja ozračja, kot na primer taljenje ledu, naraščanje gladine morij, suše ter
primanjkovanje pitne vode itd. Vse to pa bi pripeljalo do dviga cen hrane ter posledičnega
povečanja revščine.
Podnebna konferenca v Parizu predstavlja (zadnjo) priložnost za sklenitev globalnega
dogovora o omejitvah izpustov toplogrednih plinov, ki bi še lahko omejila segrevanje ozračja
pod mejo 3 stopinj celzija.
Prispevek je nastal v okviru projekta Action/2015. Gre za rastoče državljansko gibanje s
skoraj 2000 sodelujočimi organizacijami in koalicijami iz 145 držav. Združuje nas
prepričanje, da je leto 2015 ključno za napredek v boju proti podnebnim spremembam,
revščini in neenakostim. Aktivnostim pobude se je pridružila tudi SLOGA – platforma
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.
Projekcija dokumentarnega filma “Tudi mi smo del istega sveta” v Kopru
V četrtek 3. decembra 2015 je v Kopru potekala projekcija dokumentarnega filma TUDI MI
SMO DEL ISTEGA SVETA, ki prikazuje izbrane projekte slovenskih nevladnih razvojnih in
humanitarnih organizacij v Afriki in na Zahodnem Balkanu. Dogodek je bil organiziran s strani
platforme SLOGA, PiNA in Centra mladih Koper.
Z dokumentarnim filmom Tudi mi smo del istega sveta želimo na platformi SLOGA razvojne
projekte približati slovenski javnosti.
V dokumentarnem filmu so udeleženci lahko iz prve roke spoznali projekte Društva Edirisa
Slovenije, Društva SOS telefon, humanitarnega društva ADRA Slovenija, Mirovnega inštituta,
Slovenske filantropije in Zavoda KROG.
Po projekciji je sledil pogovor s Katjo Kumar, vodjo projekta na Zavodu KROG, ki bo delila
izkušnje s terena in odgovarjala na morebitna vprašanja. Trenutno vodi projekta v Jordaniji
in Egiptu, katerih cilj je spodbujanje spoštovanja otrokovih pravic, projekt v Libanonu,
katerega cilj je zagotavljanje psihosocialne oskrbe otrokom in ženskam, sirskim in

palestinskim beguncem v tamkajšnjih begunskih taboriščih, ter projekt v Afganistanu,
katerega cilj je ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk, predvsem nekdanjih begunk iz
Irana.

Delavnica o komuniciranju ciljev trajnostnega razvoja
Kdaj: 9. decembra ob 14. uri.
Kje: Metelkova 6 (platforma SLOGA).
Na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki je potekal med 25. in 27.
septembrom 2015 v New Yorku, so svetovni voditelji s konsenzom potrdili Agendo 2030 in 17
ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerjali prizadevanja na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja do leta 2030. Nova razvojna agenda je univerzalna, zato bo
komuniciranje ciljev trajnostnega razvoja skupen izziv. Agenda 2030 je še posebej
pomembna za mednarodno razvojno sodelovanje, ker postavlja sistemsko zahtevo povečanja
skladnosti politik za trajnostni razvoj.
SLOGA – mreža nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ter
Informacijska služba Združenih narodov na Dunaju vabita na delavnico o komuniciranju
ciljev trajnostnega razvoja. Na delavnici bo predstavljena nova razvojna agenda in vloga
civilne družbe pri komuniciranju razvojnih vprašanj.
Delavnico bo vodil g. Martin Nesirky, direktor Informacijske službe Združenih narodov na
Dunaju. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.
Vljudno vabljeni!
Vabilo
Vabilo na informacijski dogodek »Skladi na področju notranjih zadev – zaključek
programov SOLID in začetek izvajanja Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter
Sklada za notranjo varnost (ISF)«
Kdaj: 11. december, ob 9. uri.
Kje: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve vabi na informacijski dogodek »SKLADI NA PODROČJU
NOTRANJIH ZADEV – ZAKLJUČEK PROGRAMOV SOLID IN ZAČETEK IZVAJANJA SKLADA ZA AZIL,
MIGRACIJE IN VKLJUČEVANJE (AMIF) TER SKLADA ZA NOTRANJO VARNOST (ISF)«, ki ga
organizira Služba za evropska sredstva, dne 11. 12. 2015 v konferenčni dvorani Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10 v Ljubljani, s pričetkom ob 9. uri. Dogodek je namenjen vsem, ki
bodo v programskem obdobju 2014 – 2020 sodelovali pri pripravi in izvajanju projektov
skladov.
Dnevni red z vsebino dogodka je v prilogi vabila.

Potrebna je predhodna prijava zaradi priprave gradiva, najkasneje do 9. 12. 2015 na
elektronski naslov mirijam.sencar@gov.si.
Okrogla miza ob podelitvi nagrade Saharova za svobodo misli
Kdaj: 11. decembra, ob 18. uri.
Kje: Mini teater, Križevniška ulica 1, Ljubljana.
Na okrogli mizi z naslovom »Nagrada Saharova za svobodo misli: napredek, mirno sobivanje
in intelektualna svoboda v letu 2015«, ki bo potekala v Mini teatru (Križevniška ulica 1,
Ljubljana), bodo sodelovali:
 dr. Igor Šoltes, evropski poslanec (Zeleni/ESZ),
 mag. Zijad Bećirović, direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in
balkanske študije (IFIMES),
 doc. dr. Damjan Mandelc, sociolog kulture in filozof,
 Branko Soban, novinar, večletni dopisnik iz Moskve in z Bližnjega vzhoda.
Okrogli mizi bo nekaj metrov stran v Hiši Evropske unije (Breg 14, Ljubljana) sledilo odprtje
razstave ilustracij sirskega karikaturista Alija Ferzata, Saharovega nagrajeneca leta 2011 ter
prednovoletno druženje.
Udeležbo
je
potrebno
potrditi
http://bit.ly/nagrada_Saharov_prijava.
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KOSOVO (Podpora za učinkovit boj proti trgovini z ljudmi)
Rok za prijavo: 23. februar 2016
Več informacij
JUŽNA AFRIKA (Prispevek organizacij civilne družbe k učinkovitem upravljanju in vključujočem
razvoju)
Rok za prijavo: 25. februar 2016
Več informacij
KUBA (Tematski program organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti
Več informacij

Drugi tuji in domači razpisi
Regionalni sklad EU za odziv na krizo v Siriji – sklad Madad
Regionalni sklad EU za odziv na krizo v Siriji – sklad Madad predstavlja sveženj programov v skupni
vrednosti 350 milijonov evrov, največji posamezni ukrep EU v odgovor na sirsko begunsko krizo
doslej. Namen programov je v prihodnjih mesecih pomagati 1,5 milijona sirskih beguncev in
preobremenjenim skupnostim gostiteljicam v Libanonu, Turčiji, Jordaniji in Iraku z zagotavljanjem
osnovnega izobraževanja in varstva otrok, boljšega dostopa do zdravstvenih storitev, izboljšane
vodne infrastrukture in infrastrukture za odpadne vodne, kot tudi podpiranju razvoja gospodarskih
možnosti in socialne vključenosti.
V kolikor bi se želeli prijaviti za financiranje, si preberite pogosto zastavljena vprašanja, kriterije za
izbor projektov ter strateške prioritete.
Za dodatna vprašanja se obrnite na: near-madad@ec.europa.eu.
Prijavnica
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

