
 

 
 

Pridobivanje vizumov za projektne partnerje 
 
Glasujte za najboljši prispevek o nevladnih organizacijah! 
 
Povabilo mladim k izpolnitvi vprašalnika o globalnih izzivih in socialni pravičnosti: Kaj pa 
TI misliš o socialni pravičnosti in globalnem razvoju? Sodeluj v raziskavi in povej svoje 
mnenje tudi ti!  

Predstavnica Društva Edirisa Slovenije na usposabljanju Prepare to Respond II 

Društvo UP Jesenice podpisalo dogovor o sodelovanju z organizacijo Habitat for 
Humanity na Filipinih 
 
Mladinski svet Slovenije objavil natečaj Prostovoljec leta 2013 
 
Globalni prostovoljski EVS projekt v Indiji – podaljšanje roka za prijavo 
 
Evropski parlament podprl program »EU Aid Volunteers« 
 
Obeleţenje 10. obletnice podpisa Strateškega partnerskega sporazuma med Programom 
Zdruţenih narodov za razvoj in Evropsko komisijo   

 
Zanimivo 

 

 
 

Dogodek: Srečanje platforme SLOGA 
 

Usposabljanje za globalne prostovoljce in delavnica za mlade (globalne) zagovornike 
»Eno znanje, ena pot, en cilj« 
 
Dogodek: Filmska sreda v Hiši svetov: Parada 

 
Dogodek: Kulturno-humanitarni večer »Ţenska ţenski« 
 



Dogodek: Sestanek za predstavitev osnutka nacionalnega poročila za UPP v okviru Sveta 
OZN za človekove pravice 
 
Dogodek: Seminar o mediaciji v Sredozemlju 
 
Dogodek: Vrednotenje (učinkov?) mednarodnih humanitarnih projektov 
 
Dogodek: Dnevi NVO 2014 
 
Usposabljanje s področja kulturne animacije 
 
Dogodek: Nadaljnje ukrepanje v boju z energetsko revščino na EU ravni 
 
Dogodek: Predavanje prof. Jeffreya Sachsa na temo trajnostnega razvoja 
Spletno usposabljanje glede načrtov za vključevanje civilne druţbe v zunanje odnose 
Evropske unije 
 
Dogodek: Konferenca na temo enakih pravic in moţnosti 

 

 
 
EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 27. februarjem in 4. marcem 2014) 
 

 
Delovne priloţnosti 
 
Sodelavec/sodelavka s področja zagovorništva 
 
Študentsko pripravništvo na CONCORD-u 
 
Pripravništvi na Oxfam-u (EU Office) 

 

 
 

Pridobivanje vizumov za projektne partnerje 
 

Ljubljana, 4. marec 2014 - V zadnjem obdobju je več organizacij naletelo na 
teţave s pridobivanjem vizumov za projektne partnerje. Vprašanje je 
potrebno nasloviti in nanj najti rešitev. Prosimo vas, da nam do 14. marca 
2014 na e-naslov ana.kalin@sloga-platform.org pošljete seznam 
projektov, ki ste jih opravili v preteklih 5 letih in ki so vključevali 
partnerje, ki so za prihod v Slovenijo morali pridobiti vizume. Prosimo vas 

tako za primere, kjer je bila viza uspešno pridobljena, kot za tiste, kjer je bil vstop v Slovenijo 
zavrnjen. V obeh primerih dodajte naslednje elemente:  
• kratek opis narave projekta;  
• leto/a izvajanja projekta in leto poskusa pridobitve vizuma;  
• drţava, v kateri je bila prošnja oddana;  
• EU drţava, ki je prošnjo obravnavala;  
• dokumenti, ki so bili priloţeni za pridobitev vizuma; 
• razlog za zavrnitev vstopa partnerja v Slovenijo. 

mailto:ana.kalin@sloga-platform.org


Na podlagi pridobljenih informacij bomo v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve poskusili 
najti načine, kako se v prihodnosti ogniti teţavam pri izvajanju projektov. 

 

 
Glasujte za najboljši prispevek o nevladnih organizacijah! 

 
Ljubljana, 3. marec 2014 - Obveščamo vas, da se je s ponedeljkom, 
3. marcem 2014, v okviru projekta »Vsak dan novinar, en dan 
nevladnik« pričelo glasovanje za najboljše prispevke NVO. Pri 
odmevnem projektu, ki ga je skupaj z regionalnimi stičišči in 

vsebinskimi mreţami vodil Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), je sodelovala tudi 
platforma SLOGA. K projektu so na povabilo sodelujočih NVO pristopili novinarji, ki so ţeleli na lastni 
koţi izkusiti, s kakšnimi teţavami, izzivi in rešitvami se srečujemo NVO. Od pričetka projekta v 
mesecu maju pa do konca leta 2013 so tako novinarji oblikovali 24 prispevkov, med katerimi bosta 
publika in ţirija izbrali najboljše. 
Glasujete lahko med 3. in 10. marcem 2014 (enkrat na dan) na spletni strani www.mojadruzba.si, 
izberete pa lahko dva najboljša prispevka, in sicer v kategoriji najboljši avdio-vizualni prispevek ter 
najboljši pisan izdelek, objavljen v tiskanem mediju ali na spletu. Uradni rezultati glasovanja bodo 
objavljeni 11. marca na omenjeni spletni strani, kjer bo rezultate svojega glasovanja objavila tudi 
ţirija. Predvidoma konec meseca marca pa bo potekal dogodek, kjer bodo podeljene nagrade za 
najboljše prispevke. Nagrade bosta prispevala Društvo Vita Pivka ter Minvos, Mreţa izobraţevalnih 
nevladnih organizacij Slovenije. Vabljeni h glasovanju!     
 

 
Povabilo mladim k izpolnitvi vprašalnika o globalnih 
izzivih in socialni pravičnosti: Kaj pa TI misliš o socialni 
pravičnosti in globalnem razvoju? Sodeluj v raziskavi in 
povej svoje mnenje tudi ti!  

 
Ljubljana, 3. marec 2014 – SLOGA v okviru projekta z naslovom 

»Challenging the Crisis« (»Izzivanje krize«) in v sodelovanju s partnerskimi NVO izvaja raziskavo o 
stališču mladih do globalnih izzivov in socialne pravičnosti. Glavni namen tega 3-letnega projekta, ki 
poteka v šestih drţavah članicah EU (Grčija, Irska, Italija, Portugalska, Slovenija in Španija), je 
spodbuditi mlade h kritičnemu razmišljanju o evropski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa 
tudi k temu, da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti. 
Pomemben del projekta je tudi pridobitev mnenj mladih iz Slovenije in iz nekaterih drugih drţav EU 
ter seznanitev z njihovimi pogledi na globalne izzive in socialno pravičnost. Zato vam bomo zelo 
hvaleţni, če si boste vzeli čas in izpolnili kratek vprašalnik. Ţelimo namreč izvedeti vaše mnenje, 
kot predstavnikov mladih, do aktualnih globalnih izzivov in vprašanj socialne pravičnosti. 
Podrobnejše informacije o vprašalniku najdete v njegovem uvodnem besedilu. Pridruţite se 
naraščajočemu številu mladih, ki jim ni vseeno in razmišljajo globalno za boljši jutri! 
 
Pa še to: če vas projekt »Challenging the Crisis« zanima in bi se želeli še bolj aktivno vključiti v 
njegove aktivnosti, ste lepo vabljeni k sodelovanju. Več informacij najdete tukaj. 
 

 

Predstavnica Društva Edirisa Slovenije na 
usposabljanju Prepare to Respond II 

 
Ljubljana, 28. februar 2014 - Med 17. in 21. 
februarjem 2014 je v Vilni v Litvi v okviru projekta 
»Prepare to Respond II« potekalo usposabljanje z 
naslovom »Vodenje ljudi in projektov v kriznih 
razmerah«. Usposabljanja, ki ga je s pomočjo 
Rdečega kriţa Litve organizirala RedR iz Velike 
Britanije, se je udeleţila tudi Simona Seliškar, 
predstavnica Društva Edirisa Slovenije, ki je 

http://www.mojadruzba.si/mediji/vsak-dan-novinar-en-dan-nevladnik-2013/prispevki-in-glasovanje
http://www.mojadruzba.si/
https://www.surveymonkey.com/s/DTQKKJM
http://www.zavod-voluntariat.si/?p=4211


članica platforme SLOGA. Usposabljanje sta vodila Tony Dines in Adam Clark, zajemalo pa je več 
vsebinskih sklopov, kot so ocena potreb, zagotavljanje sredstev, koordinacija in sodelovanje, 
priprava projektov, vodenje, finančni management, obvladanje tveganj itd. Trenerja sta predstavila 
tudi več tehnik in orodij, ki so jih udeleţenci nato uporabili skozi vaje. Ga. Seliškar je bila z 
usposabljanjem zelo zadovoljna, vsa gradiva pa bodo v kratkem na voljo tudi na Slogi. 
Poročilo z usposabljanja in fotografijo prispevala: Simona Seliškar.    

 

 

Društvo UP Jesenice podpisalo dogovor o sodelovanju 
z organizacijo Habitat for Humanity na Filipinih 

 
Jesenice, 27. februar 2014 - Človekoljubno dobrodelno 
društvo UP Jesenice, ki je na Filipinih prisotno od leta 2012, 
je po uspešno podpisanem dogovoru o sodelovanju z 
organizacijo Habitat for Humanity (regionalna pisarna Davao 
/ Caraga), ki skrbi za reintegracijo otrok v šolski sistem, 
doniralo finančna sredstva za nakup šolskih uniform. Otroci 
so šolske uniforme prejeli v začetku februarja 2014. Projekt 

»Veseli medvedek«, ki ga v Društvu UP izvajajo od leta 2012, vodi in koordinira pa ga dr. Ahmed 
Pašić, je namenjen izobraţevanju otrok, ţrtev tajfuna, ki je po otoku Mindanao pustošil konec leta 
2012. Šoloobveznim otrokom so s pomočjo štipendij omogočili vpis v šolo in njihovo nadaljnje 
izobraţevanje. Na otoku Mindanao tako štipendirajo ţe 20 otrok. Več informacij o projektu najdete 
na spletni strani Društva UP. 
Vir informacij in fotografije: Faila Pašić Bišić, Društvo UP.  

 
 

Mladinski svet Slovenije objavil natečaj Prostovoljec leta 2013 
 

Ljubljana, 25. februar 2014 - Mladinski svet Slovenije je ţe 12. leto zapored razpisal 
natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte 
minulega leta. Po izteku natečaja bodo podelili nazive Naj prostovoljka in Naj 
prostovoljec v treh starostnih kategorijah, Naj mladinski voditelj oz. voditeljica, Naj 

prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. 
Rok za oddajo prijavnic je 11. april 2014.  
 
Ob tem naj še spomnimo, da je do 11. marca 2014 odprt tudi Javni poziv k predlaganju kandidatov 
za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2013, ki ga podeljuje Odbor 
Republike Slovenije za podelitev drţavnih priznanj na področju prostovoljstva. 
 

 

Globalni prostovoljski EVS projekt v Indiji – podaljšanje roka za 
prijavo 

 
Ljubljana, 4. marec 2014 - Obveščamo vas, da je Zavod Voluntariat 
podaljšal rok za prijavo na globalni prostovoljski EVS projekt v Indiji. 
Vsi zainteresirani se lahko prijavite še vse do 16. marca 2014! 

 

 

Evropski parlament podprl program »EU Aid Volunteers« 
 

Strasbourg, 25. februar 2014 - Evropski parlament je na plenarnem zasedanju 
konec februarja z veliko večino podprl program »EU Aid Volunteers« - pobudo, ki 
bo omogočila drţavljanom EU, da bodo sodelovali v humanitarnih aktivnostih po 
celem svetu. V okviru programa bo lahko kar 18.000 prostovoljcev, tako 
začetnikov kot tudi izkušenih strokovnjakov s področja humanitarne pomoči, 
sodelovalo pri projektih v drţavah, ki so jih prizadele katastrofe.  
Program se bo pričel uradno izvajati predvidoma konec letošnjega leta in bo tako 
predstavljal nadaljevanje treh uspešnih pilotnih projektov, v okviru katerih je 

http://www.up-jesenice.org/projekti-v-svetu/jv-azija/projekt-veseli-medvedek-za-revne-otroke-v-jv-aziji
http://mss.si/sl/novice/1069/1/objavljamo-natecaj-prostovoljec-leta-2013
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2182%3Ajavni-poziv-k-predlaganju-kandidatov-za-nagrado-oziroma-priznanja-na-podroju-prostovoljstva-za-leto-2013&catid=64%3Ainformiranje-skupine-mediji&Itemid=119&lang=sl
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2182%3Ajavni-poziv-k-predlaganju-kandidatov-za-nagrado-oziroma-priznanja-na-podroju-prostovoljstva-za-leto-2013&catid=64%3Ainformiranje-skupine-mediji&Itemid=119&lang=sl
http://www.tuditi.si/?subpageid=9&contid=258


bilo v različne drţave po svetu napotenih ţe 250 prostovoljcev (ECHO 2014). Pri enem izmed 
omenjenih pilotnih projektov (EUROSHA) sta sodelovala tudi SLOGA in Zavod Voluntariat.   
 

 

Obeleţenje 10. obletnice podpisa Strateškega 
partnerskega sporazuma med Programom Zdruţenih 
narodov za razvoj in Evropsko komisijo   

 
Bruselj, 19. februar 2014 - Program Zdruţenih narodov za razvoj 
(United Nations Development Programme - UNDP) in EU sta 19. 
februarja 2014 predstavila svoje prvo poročilo o medsebojnem 
partnerstvu. Poročilo o 10-letnem partnerstvu ima naslov 
»Towards a Life of Dignity for All – 10 Years of UNDP-EU 
Strategic Partnership« ter predstavlja okoliščine, razloge in 
dodano vrednost partnerstva med EU in UNDP, pa tudi priloţnosti 
in izzive, ki jih prinašata prihodnost in spreminjajoči se svet. 

Poročilo ugotavlja, da partnerstvo med EU in UNDP pospešuje človekov razvoj in s tem izboljšuje 
ţivljenje ljudi po celem svetu. Več o tem si lahko preberete tukaj.     

 
 

 

Zanimivo 
 

Portreti pionirjev pravične trgovine v Vzhodni Evropi; Trade for Development Centre. 
 
»Preventing and responding to gender-based violence in humanitarian crises«; Rebecca Holmes 
in Dharini Bhuvanendra, Humanitarian Practice Network. 
 
»Forgotten or unpromising? The elusive phenomenon of under-aided countries, sectors and sub-
national regions«; Elena Pietschmann, German Development Institute / Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik (DIE). 
 
 

 
 

Dogodek: Srečanje platforme SLOGA 
 

Kdaj? Sreda, 12. marec 2014, ob 13. uri. 
 
Kje? Metelkova 6, Ljubljana (2. nadstropje). 
 
Opis: Ustanoviteljice in članice platforme SLOGA vljudno vabimo na srečanje, na katerem vam bomo 
med drugim predstavili rezultate ankete Evalvacija dela platforme SLOGA 2013 s priporočili ter 
vsebinske in organizacijske načrte za leto 2014, skupaj z vami pa bomo razpravljali tudi o prihodnosti 
platforme. 
Prosimo, da svojo udeležbo na srečanju potrdite najkasneje do ponedeljka, 10. marca 2014, na 
e-naslov patricija.virtic@sloga-platform.org ali na tel. št.: 01 434 44 02. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/echo/news/2014/20140225_en.htm
http://www.undp-eu-report.org/files/UNDP-EU-10-year-report.pdf
http://www.undp-eu-report.org/files/UNDP-EU-10-year-report.pdf
http://www.undp.org/content/brussels/en/home/presscenter/articles/2014/02/19/undp-eu-partnership-report-launched.html
http://issuu.com/tradefordevelopmentcentre/docs/oost-europa_-_english_version
http://www.odihpn.org/hpn-resources/network-papers/preventing-and-responding-to-gender-based-violence-in-humanitarian-crises
http://www.die-gdi.de/en/studies/article/forgotten-or-unpromising-the-elusive-phenomenon-of-under-aided-countries-sectors-and-sub-national-regions/
http://www.die-gdi.de/en/studies/article/forgotten-or-unpromising-the-elusive-phenomenon-of-under-aided-countries-sectors-and-sub-national-regions/
mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org


Usposabljanje za globalne prostovoljce in delavnica 
za mlade (globalne) zagovornike »Eno znanje, ena 
pot, en cilj« 

 
Kdaj? 14. - 15. marec 2014. 

 
Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: Zavod Voluntariat ponovno organizira pripravljalno usposabljanje za prostovoljce, ki se 
odpravljajo v drţave globalnega juga oz. si to ţelijo uresničiti v prihodnosti. Del usposabljanja, 
delavnica »Eno znanje, ena pot, en cilj«, se bo odvil v sodelovanju s platformo SLOGA in Društvom 
Humanitas, saj predstavlja del Sloginega projekta »Challenging the Crisis«. Vabljeni, da se udeleţite 
dvodnevnega usposabljanja za globalne prostovoljce ali le 4-urne delavnice »Eno znanje, ena pot, en 
cilj«. Rok za prijavo je 10. marec 2014, več informacij in povezavo do programa usposabljanja pa 
najdete v priponki.    
 

 
Dogodek: Filmska sreda v Hiši svetov: Parada 

 
Kdaj? Sreda, 5. marec 2014, ob 17. uri. 

 
Kje? Hiša svetov (prostori Knjiţnice Otona Ţupančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana). 

 
Opis: Društvo Humanitas vas vabi, da se jim pridruţite na marčevski Filmski sredi v 

Hiši svetov, ki bo s projekcijo filma Parada, reţiserja SrĎana Dragojevića, osvetlila teţave, s katerimi 
se soočajo LGBT skupnosti. Ogledu filma bo sledila še razprava z Evo Gračanin iz društva Legebitra 
ter izmenjava knjig. Več informacij o dogodku najdete na Humanitasovi spletni strani. 
 

 

Dogodek: Kulturno-humanitarni večer »Ţenska ţenski« 
 

Kdaj? Sobota, 8. marec 2014, ob 19. uri. 
 

Kje? Cankarjev dom, Vrhnika. 
 

Opis: Humanitarno društvo ADRA Slovenija vas vabi na razvojno obarvan dogodek 
ob mednarodnem dnevu ţena, in sicer na kulturno-humanitarni večer »Ţenska ţenski«. V pestrem 
programu bodo sodelovali ţenski pevski zbor Tonja, posebna gostja Darja Švajger in popotnik Gregor 
Česnik.  
Več informacij o kulturno-humanitarnem večeru najdete v vabilu. 
 

 

Dogodek: Sestanek za predstavitev osnutka nacionalnega 
poročila za UPP v okviru Sveta OZN za človekove pravice 

 
Kdaj? Ponedeljek, 10. marec 2014, ob 10. uri.  

 
Kje? Ministrstvo za zunanje zadeve (Prešernova 25, Ljubljana). 
 
Opis: Sektor za človekove pravice na Ministrstvu za zunanje zadeve RS (MZZ) vabi na sestanek 
namenjen predstavitvi osnutka nacionalnega poročila za 2. krog pregleda Slovenije v okviru 
Univerzalnega periodičnega pregleda - mehanizma Sveta OZN za človekove pravice. Potrebna je 
predhodna prijava udeleţbe najkasneje do petka, 7. marca 2014, na magdalena.rome@gov.si.    
 

 

 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/marec14/usposabljanje%20globalnih%20prostovoljcev%2014.-15.03.2014.pdf
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=529
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar14/Adra_kulturno-humanitarni_ve%C4%8Der.jpg
mailto:magdalena.rome@gov.si


Dogodek: Seminar o mediaciji v Sredozemlju 
 

Kdaj? Torek, 11. marec 2014. 
 

Kje? Brdo pri Kranju. 
 

Opis: MZZ v sodelovanju s Strateškim forumom Bled organizira 3. seminar 
Pobude o mediaciji v Sredozemlju z naslovom »Spodbujanje kulture mediacije in preprečevanja 
konfliktov v Sredozemlju«. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani MZZ.   
 

 

Dogodek: Vrednotenje (učinkov?) mednarodnih humanitarnih projektov 
 

Kdaj? Sreda, 12. marec 2014, med 10. in 12. uro. 
 

Kje? Ministrstvo za zunanje zadeve (Gregorčičeva 25a, Ljubljana). 
 
Opis: Slovensko društvo evalvatorjev vabi na predavanje gospe Jasne Djordjević, samostojne 
svetovalke z 20-letnimi izkušnjami na področju humanitarne prakse, predvsem z odzivi na nujne 
potrebe po velikih naravnih nesrečah. Predavanje bo osredotočeno na kritičen pogled na prakse 
vrednotenja humanitarne pomoči. Več informacij o dogodku najdete tukaj, svojo udeleţbo pa 
potrdite na e-naslov: info@sdeval.si.    
 

 
Dogodek: Dnevi NVO 2014 

 
Kdaj? 14. - 16. marec 2014. 

 
Kje? Hotel Plaza v Ljubljani. 

 
Opis: Stičišče NVO osrednje Slovenije vabi na 4. Dneve NVO. V okviru konference se bodo z gosti 
dotaknili vključevanja NVO na lokalni in regionalni ravni ter vas na usposabljanjih seznanili z 
aktualnimi temami za NVO. Udeleţba na dogodku je brezplačna za vse predstavnike društev, 
zasebnih zavodov in ustanov iz osrednje Slovenije, potrebna pa je predhodna prijava na dogodek.   
 

 

Usposabljanje s področja kulturne animacije 
 

Kdaj? April - junij 2014. 
 
Kje? Ljubljana in Maribor.  
 
Opis: Kulturno društvo Pripovedovalski variete med aprilom in junijem v okviru projekta Mreţa 
kulturnih animatorjev za otroke med Romi in pripadniki drugih narodnosti vabi na Izobraţevanje s 
področja kulturne vzgoje in animacije, ki bo potekalo med vikendi v Ljubljani in Mariboru. 
Izobraţevanje je namenjeno predvsem predstavnikom narodnosti bivših republik SFRJ in narodnostnih 
manjšin ter Romom. Udeleţba na izobraţevanju je brezplačna, prijave pa sprejemajo do 2. aprila 
2014 na info@medkulturni.si.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/aktualno/
http://www.sdeval.si/Objave/Vabilo-Vrednotenje-ucinkov-mednarodnih-humanitarnih-projektov.html
mailto:info@sdeval.si
http://www.srce-me-povezuje.si/?lng=sl&t=novice&id=8703
http://srce-me-povezuje.si/?lng=sl&t=akademija&do=add
http://pripovedovalskivariete.si/
mailto:info@medkulturni.si


Dogodek: Nadaljnje ukrepanje v boju z energetsko 
revščino na EU ravni 

 
Kdaj? 5. marec 2014. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 

 
Opis: Društvo Focus, ostali partnerji IEE projekta ACHIEVE in Ekonomsko-socialni odbor EU vas 
prijazno vabijo na EU konferenco, kjer bodo predstavniki civilne javnosti, dobaviteljev energije in 
predstavniki evropskih institucij naslavljali problem energetske revščine. Več informacij o 
konferenci, vključno s povezavo do obrazca za registracijo, najdete na spletni strani društva Focus. 
 

 

Dogodek: Predavanje prof. Jeffreya Sachsa na temo trajnostnega 
razvoja 

 
Kdaj? 12. marec 2014. 

 
Kje? Dunaj, Avstrija. 

 
Opis: International Institute for Applied Systems Analysis, Austrian 
Academy of Sciences in European Forum Alpbach vabijo na predavanje 
svetovno znanega in priznanega profesorja Jeffreya Sachsa z naslovom 

»The Age of Sustainable Development«. Foto: IIASA 
 

 
Spletno usposabljanje glede načrtov za vključevanje civilne 
druţbe v zunanje odnose Evropske unije 

 
Kdaj? 19. marec 2014, med 15. in 16. uro (GMT+01:00).  

 
Opis: Evropska komisija je ţe leta 2012 izdala komunikacijo z 

naslovom »The roots of democracy and sustainable development: Europe's engagement with Civil 
Society in external relations«, vse delegacije EU pa sedaj razvijajo načrte za vključevanje civilne 
druţbe v zunanje odnose EU. Omenjeni proces spremlja tudi Evropska konfederacija NVO za pomoč 
in razvoj CONCORD, ki je v zvezi s tem pripravila posebno poročilo. Tekom prihajajočega seminarja 
se bodo lahko vsi zainteresirani seznanili s procesom, pa tudi s tem, kako se lahko v proces vključijo 
same NVO. 
 

 

Dogodek: Konferenca na temo enakih pravic in moţnosti 
 

Kdaj? 20. marec 2014. 
 

Kje? Bruselj, Belgija.  
 
Opis: Light for the World vabi na zaključno konferenco projekta »End Exclusion - Let's enable the 
MDGs«, katerega cilj je večje zavedanje in podpora aktivni vključenosti invalidnih oseb v programe 
zmanjševanja revščine. Konferenca bo osredotočena predvsem na razpravo o vključujočem 
izobraţevanju za vse. 
 
 
 
 
 
 

http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1394
http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/events/20140312-IIASA-OeAW-Public-Lecture-Series-4.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/marec14/concord%20briefing%20cso%20roadmaps%20-%20march%202014.pdf
https://arkadinoneplace-eh.adobeconnect.com/_a949589913/csoroadmapsconcord/
http://gallery.mailchimp.com/4f501124f34dd069257f2ca39/files/invitationEndExclusion_20March_final.pdf


 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 27. februarjem in 4. marcem 2014) 
 
MAVRETANIJA (ozaveščanje lokalnih skupnosti) 
 
Rok za prijavo: 13. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KIRGIZISTAN (civilna druţba in mediji) 
 
Rok za prijavo: 16. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ŠRI LANKA (nedrţavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 16. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
BOSNA IN HERCEGOVINA (krepitev zmogljivosti fitosanitarnega sektorja) 
 
Rok za prijavo: 30. april 2014. 
 
Več informacij 

 
Ostali relevantni domači in mednarodni razpisi so objavljeni na Slogini spletni strani. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delovne priloţnosti 
 

Sodelavec/sodelavka s področja zagovorništva 
 

Organizacija CBM je objavila razpis za prosto delovno mesto 
sodelavca/sodelavko s področja zagovorništva. Rok za prijavo je 13. 
marec 2014. 

 

 

Študentsko pripravništvo na CONCORD-u 
 

Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj - CONCORD, katere članica je 
tudi SLOGA, je objavila razpis za študentsko pripravništvo na področju 

Na Slogi vam nudimo svetovanje glede prijav na 
razpise. Za več informacij se lahko obrnete na 

Slogino sodelavko Darjo Krstič 
(darja.krstic@sloga-platform.org). 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393925767783&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135596
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393925860506&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393925931368&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393926029526&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135624
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
http://gallery.mailchimp.com/4f501124f34dd069257f2ca39/files/EU_Policy_Officer_internal_Feb_2014.pdf
http://www.concordeurope.org/job
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org


komuniciranja. Vsi zainteresirani čim prej pošljite svoj ţivljenjepis in motivacijsko pismo na e-naslov 
dpuglisi@concordeurope.org.  

 

 
Pripravništvi na Oxfam-u (EU Office) 

 
Oxfam (EU Office) je objavila dva razpisa za pripravništvo na področju 
zagovorništva. Eno je vsebinsko osredotočeno na konflikte in humanitarno pomoč, 
drugo pa na socialno pravičnost. Rok za prijavo je pri obeh razpisih enak, tj. 6. 
marec 2014.   

 
 

 
 

 

 

http://www.concordeurope.org/job
mailto:dpuglisi@concordeurope.org
http://www.eurobrussels.com/job_display/89139/Conflict_and_Humanitarian_Advocacy_Internship_Oxfam_International_EU_Advocacy_Office_Brussels_Belgium
http://www.eurobrussels.com/job_display/89136/Social_Justice_Advocacy_Internship_Oxfam_International_EU_Advocacy_Office_Brussels_Belgium

