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Delavnica o Standardu kakovosti nevladnih organizacij
Ljubljana, 4. julij 2014 - Sloga je v sodelovanju s CNVOS-om
konec junija organizirala delavnico o Standardu kakovosti NVO.
Udeleženci delavnice so se pogovarjali o rešitvah za težave, s
katerimi se srečujemo pri vodenju NVO. Izmenjali so medsebojne poglede in ideje, pri tem pa
spoznali, kako lahko pri učinkovitejšem vodenju pomaga Standard kakovosti NVO.
Raziskave in analize zadnjih let, ne nazadnje pa tudi izkušnje NVO iz terena, kažejo, da je v
slovenskem prostoru naraslo tako število NVO kot tudi njihova vloga in pomembnost v družbi. Zato je
tudi za NVO pomembno, da sledijo standardom kakovosti in dosegajo določeno kakovost v odnosu do
svojih deležnikov. Vsaka NVO, ki želi slediti svoji viziji in poslanstvu, dosegati zastavljene cilje in
izpolnjevati potrebe svojih uporabnikov in drugih deležnikov (financerjev, medijev, lokalne
skupnosti), mora nuditi dobre in kakovostne storitve. Pri tem ji lahko pomaga sistem vodenja
kakovosti.
Sistem vodenja kakovosti za različna področja delovanja organizacije določa aktivnosti načrtovanja,
izvajanja, spremljanja, vrednotenja in izboljševanja, ki skupaj omogočajo kakovost NVO. Standard
kakovosti NVO so torej nekakšne smernice in navodila, ki organizacijam pomagajo razvijati ne le
svoje programe in projekte, ampak celotno organizacijo, vključujoč zaposlene, prostovoljce in
finančne vire.
Na delavnici so tako udeleženci spoznali orodje, ki organizacijam omogoča, da »od zunaj« pogledajo
na svoje delovanje. Spodbudili smo jih k objektivni in sistematični presoji delovanja organizacije in
opredelitvi ciljev, ki temeljijo na potrebah uporabnikov in dolgoročno vodijo k boljšim storitvam in
razvoju. Dejavnosti organizacije tako namreč postanejo bolj načrtovane, sistematične in pregledne.
Delavnico je vodila Tina Divjak, ki se že vrsto let ukvarja z razvojem NVO. Je vodilna presojevalka
Standarda kakovosti NVO in je sodelovala pri vseh do sedaj izvedenih presojah v NVO ter v delovni
skupini, ki je standard oblikovala.

Več informacij:
- Priročnik za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti;
- Priročnik NVO – Standard kakovosti.

Nova osnovna šola za 500 otrok iz revnih družin v Ruandi
Ljubljana, 24. junij 2014 - Slovenska karitas je v juniju zaključila
dvoletni razvojni projekt »Zagotovitev trajnih kapacitet za
kakovostno osnovnošolsko izobraževanje za otroke iz revnih
družin v okrožju Kicukiru v Kigaliju v Ruandi«. Projekt je v
celoti temeljil na potrebah lokalnega prebivalstva. Starši,
katerih otroci so v Kigaliju obiskovali vrtec, ki je že od leta 2003
deloval v okviru lokalne partnerice Slovenske karitas, Filles de la
Charite, so izrazili željo, da bi v istem okviru delovala še osnovna šola. V Ruandi je namreč premalo
javnih šol, tako da je v nekaterih razredih tudi do 100 učencev, kar zelo poslabša kvaliteto
izobraževanja. Veliko otrok pa šole sploh ne obiskuje, saj je plačljiva. Nova šola bo zato nudila
kvalitetno izobrazbo tamkajšnjim najrevnejšim otrokom. Projekt pa je imel še dodano vrednost,
in sicer to, da je bilo v vsa dela vključenih do 80 lokalnih delavcev, ki so s tem dobili priložnost za
delo in zaslužek. Meseca maja se je otvoritve šole udeležila tudi predstavnica Slovenske karitas,
pouk pa se bo pričel z novim šolskim letom, v januarju 2015. Poleg Slovenske kartitas in Ministrstva
za zunanje zadeve RS (MZZ) sta projekt podprla še Misijonsko središče Slovenije in Italijanska
Karitas.
Več informacij o projektu najdete na spletni strani Slovenske karitas.
Foto: Slovenska karitas

Zavod Krog uspešno nadaljuje svoje delo v Afganistanu
Koper/Bamyan, 22. junij 2014 - Po uspešnem zaključku akcije
zbiranja smuči in ostale smučarske opreme za razvoj zimskih
športov in zimskega turizma v Afganistanu Zavod Krog nadaljuje s
svojim delom v tej državi. Tako kot pri omenjeni akciji tudi sedaj
sodelujejo z nemško organizacijo HELP, in sicer v provinci
Bamyan v osrednjem Afganistanu, kamor bo pripotovala tudi
zbrana smučarska oprema.
V Bamyanu je tudi sodelavka Zavoda Krog, ki v okviru HELP-ovih programov sodeluje v več
aktivnostih, predvsem pa v tistih, ki so povezane s HELP-ovim projektom razvoja turizma v Bamyanu.
Najnovejše poročilo Zavoda krog iz Afganistana objavljamo na Slogini spletni strani.
Foto: Zavod Krog

Prioritete italijanskega predsedovanje Svetu Evropske unije na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja
Bruselj, 1. julij 2014 - Italija je s 1. julijem 2014 prevzela polletno
predsedovanje Svetu EU, CONCORD Italija (italijanska platforma razvojnih
NVO) pa je pričela s projektom «More and Better Europe: Ensuring
Italian contribution to enhance EU role as a global and consistent player on sustainable
development issues». Namen projekta je zagotoviti, da bo EU oblikovala boljši okvir za
premagovanje globalne revščine in neenakosti, da bodo italijanski in evropski politični odločevalci
sprejeli progresivno stališče EU o post-2015 okviru, da bodo italijanske NVO bolj učinkovite in
skladne, pa tudi, da se bo povečala ozaveščenost in podpora italijanske splošne javnosti proaktivni
vlogi Italije na področju razvojne agende EU. Med glavnimi prioritetami projekta so zato prehranska

varnost, post-2015 okvir, skladnost politik za razvoj (PCD), migracije in razvoj ter javno-zasebno
partnerstvo.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani Evropske konfederacije NVO za pomoč in razvoj CONCORD.

Povabilo k posredovanju člankov za TRIALOG Information
Service
Dunaj, 30. junij 2014 – TRIALOG vabi k posredovanju prispevkov
za julijsko številko TIS-a (TRIALOG Information Service), in sicer predvsem glede aktivnosti
(preteklih ali prihodnjih) s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in globalnega učenja.
Prispevki naj bodo napisani v tretji osebi, obsegajo naj naslov, tekst v dolžini med 150 in 300 besed,
k vsebini pa se lahko pripne tudi večje dokumente, doda internetne povezave in fotografije. Slednje
je potrebno posredovati ločeno (v samostojni priponki).
Članke posredujte na e-naslov e.romero@trialog.or.at, in sicer najkasneje do 28. julija 2014.

Odziv CONCORD-a na zaključke Sveta Evropske unije za zunanje
zadeve glede vloge zasebnega sektorja v mednarodnem razvojnem
sodelovanju
Bruselj, 23. junij 2014 - 23. junija 2014 je v Luksemburgu potekalo
zasedanje Sveta za zunanje zadeve EU, ki se ga je udeležil tudi državni
sekretar Igor Senčar (MZZ). Ministri za zunanje zadeve so na zasedanju razpravljali tudi o vlogi
zasebnega sektorja v razvoju in v zvezi s tem sprejeli zaključke, na katere se je odzvala tudi
Evropska konfederacije CONCORD. Na CONCORD-u sicer pozdravljajo sprejete zaključke glede vloge
zasebnega sektorja v razvoju, še posebej pa to, da mora podpora zasebnemu sektorju temeljiti na
načelih učinkovitega razvojnega sodelovanja in biti v skladu s pristopom, ki temelji na človekovih
pravicah. Prav tako se strinjajo, da bo potrebno povečati podporo mikro, malim in srednje velikim
podjetjem ter ženskemu podjetništvu in podjetništvu za mlade. Ker pa je vse odvisno od tega, na
kakšen način bodo izvedene aktivnosti, ki jih predlaga komunikacija Evropske komisije s tega
področja, je izjemnega pomena, da se spremlja, meri in evalvira učinke projektov in programov,
povezanih z zasebnim sektorjem, kot je poudarjeno tudi v zaključkih zasedanja Sveta.
Na spletni strani MZZ pa si lahko preberete še kratko poročilo z neformalnega zasedanja Delovne
skupine EU za mednarodno razvojno sodelovanje (DS CODEV), na katerem je prav tako potekala
razprava o vlogi zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju.
Foto: Microlinks

Usposabljanje o kampanjah in komunikaciji
Kdaj? 27. - 28. avgust 2014.
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Sloga vas vabi na dvodnevno usposabljanje o kampanjah in
komunikaciji z naslovom »Campaign Communication«.
Usposabljanje bo vodil izkušeni strokovnjak s tega področja,
Matthias Schickhofer, ki je 17 let delal na Greenpeace-u (AT,
CEE, International), od leta 2007 dalje pa dela kot samostojni svetovalec za kampanje in
komunikacijo. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Prijave zbiramo do petka, 22. avgusta 2014, na e-naslov ana.kalin@sloga-platform.org. Program
usposabljanja si lahko preberete na Slogini spletni strani.
Foto: Tpoll

Zagovorniški dnevi
Kdaj? 15. - 16. september 2014.
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
V organizaciji Sloge se bodo septembra odvili že drugi
Zagovorniški dnevi, ki bodo letos osredotočeni na temo skladnost politik za razvoj (Policy Coherence
for Development - PCD). Program letošnjih Zagovorniških dni z naslovom »How to be more
Coherent?« bo vodila strokovnjakinja za področje PCD, Njeri Jensen, ki je delala na danski
platformi razvojnih in humanitarnih NVO (CONCORD DENMARK).
Prvi dan bo namenjen seznanitvi z načelom PCD ter iskanju usklajenega delovanja v vsakdanjem delu
NVO glede na različne vsebinske poudarke pri delu. Drugi dan bo usmerjen v iskanje sistemskih
rešitev, da bi država delovala bolj skladno. Na usposabljanju se nam bodo pridružile NVO z
Madžarske, Hrvaške in BiH. Dvodnevni dogodek bo potekal v angleškem jeziku.
Prijave zbiramo do srede, 10. septembra 2014, na e-naslov ana.kalin@sloga-platform.org. Program
letošnjih Zagovorniških dni si lahko preberete na Slogini spletni strani.
Foto: glopolis

Predstava Rešilni čoln v Kranju in na Ani Desetnici
Kdaj? Sobota, 5. julij 2014, ob 10. in 17.30 uri.
Kje? Kranj in Ljubljana.
Če si še niste ogledali lutkovno-glasbene predstave Rešilni čoln, imate to soboto še dve priložnosti. V
dopoldanskih urah si lahko predstavo ogledate na Subart festivalu v Kranju, in sicer ob 10. uri na
Glavnem trgu. Ob 17.30 uri pa še na uličnem festivalu Ana Desetnica v dvorcu Selo (Zaloška 69) v
Ljubljani.
Predstava govori o posledicah nepremišljenega poseganja človeka v okolje, pripravili pa so jo
udeleženci usposabljanj Svetovne lutke, ki sta jih organizirala društvo Humanitas in Mednarodni
afriški forum. Primerna je za otroke od 5. leta starosti.
Več informacij o predstavi najdete na Humanitasovi spletni strani.

Nogometni turnir za mir in enotnost 2014
Kdaj? Nedelja, 6. julij 2014, ob 12. uri.
Kje? Igrišče Belinka (Brinje 40, Ljubljana).
Društvo Nigerijcev v Sloveniji vabi na Nogometni turnir za mir in enotnost, katerega glavni cilji so
krepitev telesa in duha, premagovanje drugačnosti ter spodbujanje integracije ter socialne
vključenosti ranljivih skupin.
Vabilo si lahko preberete na Slogini spletni strani.

Brussels
Development
Briefings:
odpornosti malih otoških držav v razvoju

krepitev

Kdaj? 11. julij 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
Dogodek bo vsebinsko osredotočen na krepitev odpornosti malih otoških držav v razvoju prek
razvoja trgovine in kmetijskih dejavnosti, saj poteka v kontekstu leta malih otoških držav v razvoju
(2014) in prihajajoče konference Združenih narodov o teh državah.
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Brussels Development Briefings.

Fourth International Conference
Sustainability and Social Equity

on

Degrowth

for

Ecological

Kdaj? 2. – 6. september 2014.
Kje? Leipzig, Nemčija.
V okviru degrowth mednarodne konference, katere se bodo udeležili različni znani in manj znani
obrazi med akademiki, raziskovalci, aktivisti, umetniki, bo potekalo tudi posebno zasedanje na temo
»Degrowth in post-socialist European countries«. Na zasedanju bo nastopila tudi slovenska
predstavnica, dr. Lidija Živčič (Focus, društvo za sonaraven razvoj), skupaj s hrvaškim kolegom, dr.
Mladenom Domazetom (Group 22) in začetnikom gibanja v Franciji Vincentom Liegeyem (A Degrowth
Project).
Med drugimi aktivnimi udeleženci konference bodo še: Nina Treu in Daniel Constein (Degrowth 2014),
Naomi Klein (avtorica in aktivistka), Alberto Acosta (znanstvenik in politik), Helena Norberg-Hodge
(Schooling the world, ISEC), Federico Demaria (R&D), Silke Helfrich (Commons Strategies Group),
Gustavo García-López (ICTA - UAB), Lutz Weischer (BUND/Friends of the Earth Germany), Elizabeth
Mpofu (Via Campesina, tbc.), Nnimmo Bassey (FoE), Pablo Paolo Kilian (glasbenik in skladatelj).
Registracija za udeležbo na konferenci je že odprta. Več informacij o konferenci in njen zanimiv
program najdete na njeni spletni strani.
Vir: društvo Humanitas.

Mednarodna konferenca o razvoju in demokraciji in povabilo k
posredovanju prispevkov
Kdaj? 15. oktober 2014.
Kje? Bratislava, Slovaška.
Fundacija Pontis vabi k posredovanju prispevkov za mednarodno konferenco o razvoju in demokraciji
z naslovom »Development Ecosystems in V4: the New Role for Civil Society Organisations and
Business Beyond Millennium Development Goals«.
Svoj interes za pripravo prispevka morate sporočiti do 30. julija 2014, zaključno verzijo
prispevka pa oddati najkasneje 30. avgusta 2014.
Udeležba na konferenci je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava, in sicer prav tako do 30.
avgusta 2014.
Več informacij o konferenci in poziv za prispevke najdete na spletni strani Fundacije Pontis.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 13. junijem in 2. julijem 2014)
ALBANIJA (Sklad za civilno družbo)
Rok za prijavo: 12. september 2014.
Več informacij
MOLDAVIJA (razvoj kapacitet na področju nadzora skrbnega in varnega poslovanja)
Rok za prijavo: 4. september 2014.
Več informacij
MOLDAVIJA (krepitev kapacitet na področju nadzora in regulacije bančnega sektorja)
Rok za prijavo: 4. september 2014.
Več informacij
GRUZIJA (podpora skupnostim, prizadetim zaradi konfliktov)
Rok za prijavo: 5. avgust 2014.
Več informacij
MAKEDONIJA (boj proti organiziranemu kriminalu)
Rok za prijavo: 18. september 2014.
Več informacij
REGIJA INSTRUMENTA ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (podpora regionalnim vsebinskim združenjem)
Rok za prijavo: 22. september 2014.
Več informacij
ALŽIRIJA (krepitev zmogljivosti, pooblastil in odgovornosti Urada za regulacijo energetike)
Rok za prijavo: 22. september 2014.
Več informacij

ZAHODNI BALKAN IN TURČIJA (preprečevanje, pripravljenost in odziv na poplave)
Rok za prijavo: 1. september 2014.
Več informacij
KONGO (raznovrstnost gospodarskih dejavnosti)
Rok za prijavo: 29. september 2014.
Več informacij
KOSOVO (spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin)
Rok za prijavo: 20. avgust 2014.
Več informacij
ALBANIJA (podpora razvoju alternativnega reševanja sporov)
Rok za prijavo: 9. september 2014.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje
2014–2015 (Evropski socialni sklad - ESS)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (MNZ) je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov
horizontalnih mrež NVO, regionalnih stičišč NVO ter vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni in je
razdeljen v tri sklope:
• SKLOP 1: Sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO na nacionalni ravni;
• SKLOP 2: Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO;
• SKLOP 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni.
Rok za prijavo je 14. avgust 2014.
Sloga se bo kot vsebinska mreža na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči prijavila na sklop 3. S potencialno pridobljenimi sredstvi iz tega razpisa bo tako lahko nudila
poglobljeno informacijsko, svetovalno, mrežno in zagovorniško podporo članicam platforme.
Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani MNZ.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni junija 2014)
Bosna in Hercegovina ter Srbija
Humanitarna pomoč na območju Osrednje Afrike
Epidemije
Humanitarni odziv na nesreče v manjšem obsegu

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).

Delovne priložnosti
Prosta delovna mesta na CONCORD-u in Overseas Development Institute ter pripravništva
na Institute for Cultural Diplomacy
Obveščamo vas o naslednjem odprtem razpisu za prosto delovno mesto in možnostih za pripravništvo:
- svetovalec oz. svetovalka za pripravo publikacije o sodelovanju med delegacijami EU in
organizacijami civilne družbe (CONCORD; rok za prijavo: 13. julij 2014);
- pripravništva na različnih področjih (Institute for Cultural Diplomacy);
- več prostih delovnih mest pa trenutno razpisuje tudi Overseas development Institute.

