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SLOGA organizirala srečanje s članicami 
 

Ljubljana, 4. marec 2013 - SLOGA je 20. februarja 2013 
organizirala srečanje s članicami, ki se je pričelo s 
predstavitvijo rezultatov evalvacije Sloge v letu 2012, 
nadaljevalo pa z razpravo o Sloginih strateških prioritetah 
za obdobje do leta 2015. Slednje se delijo na štiri večje 
sklope: 
1. SLOGA kot center za usposabljanje in svetovanje NVO; 
2. SLOGA kot glavni informacijski kanal na področju 

mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči; 
3. SLOGA kot pobudnik in glas zagovorniških aktivnosti; 
4. SLOGA prepoznavni akter na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne 
humanitarne pomoči v strokovni in širši javnosti. 
Namen določanja strateških prioritet je oblikovanje čim bolj strateškega in daljnosežnega delovanja 
Platforme in posledično povečanje učinkovitosti celotnega sektorja razvojnih NVO. Srečanje je 
predstavljalo prvo fazo procesa določanja in potrjevanja prioritet, v okviru katere so predstavniki 
Sloginih članskih organizacij po predstavitvi vsakega izmed sklopov prioritet lahko podali svoje 
predloge in komentarje za spremembe in izboljšave na posameznem področju, ki bodo predmet 
nadaljnjega preučevanja in potrjevanja znotraj Sloge.  
 

 

 
 



Izdana nova številka e-novic HOC 
 

Ljubljana, 1. marec 2013 – SLOGA je izdala novo številko e-novic 
Humanitarnega odzivnega centra – HOC o mednarodni humanitarni pomoči, 
ki so dostopne na spletni strani HOC (preberete pa si jih lahko tudi v 
priponki). E-novice vsebujejo aktualne informacije o mednarodni 
humanitarni pomoči, o relevantnih dogodkih, o aktualnih usposabljanjih ter 
o razpisih za projekte in delovna mesta na tem področju. Vse, ki želite 
sodelovati pri vsebini novic, še naprej vljudno naprošamo, da nam pošljete 

informacije o prihajajočih, lahko pa tudi o minulih dogodkih vaše organizacije na temo mednarodne 
humanitarne pomoči, in sicer na naslov info@humanitarni-center.si. Na istem naslovu se lahko 
naročite tudi na njihovo redno prejemanje. 

 

 
Ekvilib Inštitut pozdravlja pomemben korak k 
učinkovitejšemu varstvu človekovih pravic na globalni 
ravni 

 
Ljubljana, 25. februar 2013 – Ekvilib Inštitut je sredi februarja na svoji spletni strani objavil sporočilo 
za javnost, v katerem pozdravlja pomemben korak k učinkovitejšemu varstvu človekovih pravic na 
globalni ravni - še deseta država je ratificirala Izbirni protokol Mednarodnega pakta o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah, ki bo tako stopil v veljavo 5. maja 2013. Od takrat naprej bo 
posameznikom, ki menijo, da so jim bile kršene ekonomske, socialne in kulturne pravice, določene v 
Paktu, država pa jim ni zagotovila ustreznega varstva, končno omogočeno, da se pritožijo na Odbor 
ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice. Ekvilib Inštitut je ob tem tudi pozval Vlado RS in 
Državni Zbor k čim prejšnji ratifikaciji omenjenega protokola. 

 

 
Nov priročnik društva Humanitas – Svet med vrsticami 

 
Ljubljana, 25. februar 2013 - Društvo Humanitas je izdalo priročnik z naslovom 
Svet med vrsticami, ki je namenjen učiteljem, zainteresiranim za globalno 
učenje. Osrednji temi sta potrošnja dobrin in mednarodna trgovina, priročnik pa 
vključuje tudi podroben opis 40 delavnic, ki jih lahko učitelji samostojno 
izvajajo v okviru svojega pouka. Prek delavnic lahko učenci raziskujejo svojo 
vlogo v globalno soodvisni družbi, ozadje lastnih stališč do ključnih skupin 
vprašanj človeštva ter možnosti za lastno aktivno udeležbo v smeri pozitivnih 
družbenih sprememb. Več informacij o delavnicah in priročnik najdete na 
Humanitasovi spletni strani.  

 

 

Prostovoljec leta 2012 - povabilo k oddaji prijav 
 

Ljubljana, 25. februar 2013 - Mladinski svet Slovenije (MSS) že enajstič zapored 
razpisuje natečaj, s katerim bodo izbrali najboljše prostovoljke, prostovoljce in 
projekte minulega leta. Po izteku natečaja bodo podelili naslednje nazive: Naj 
prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih kategorijah, Naj mladinski voditelj 

oz. voditeljica, Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Rok za oddajo prijav je 29. 
marec 2013, več informacije pa najdete na spletni strani MSS. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.humanitarni-center.si/
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar13/e-novice%20hoc.pdf
mailto:info@humanitarni-center.si
http://www.ekvilib.org/clovekove-pravice-in-razvojno-oranzna/novice
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=355
http://www.mss.si/sl/novice/816/2012/objavljamo-natecaj-prostovoljec-leta-2012


Evropska komisija sprejela stališče EU glede 
razvojne agende po letu 2015 

 
Bruselj, 27. februar 2013 – Evropska komisija (EK) je 27. 
februarja 2013 sprejela sporočilo z naslovom »A decent 
life for all: Ending poverty and giving the world a 

sustainable future«, ki predstavlja stališče EU glede razvojne agende po letu 2015, v skladu s 
katerim bi morali napore na področjih okoljske trajnosti in izkoreninjenja revščine združiti v skupni 
okvir. Na sporočilo se je nemudoma odzvala Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj – 
CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, in poudarila, da sprejetje omenjenega sporočila pomeni 
pozitivni korak EU v smeri povezovanja prizadevanj glede okolja in boja proti revščini. Direktor 
CONCORD-a Olivier Consolo je tako pozdravil spoznanje EU, da sta razvoj in okoljska trajnost dve 
strani istega kovanca, a hkrati poudaril, da sporočilo vključuje premalo predlogov o tem, na kakšen 
način dejansko doseči trajnostni razvoj, ki bo koristil vsem, še posebej pa najrevnejšim. Po mnenju 
CONCORD-a je prav, da sporočilo predlaga agendo, katere cilji imajo globalni značaj in niso vezani le 
na države v razvoju, vseeno pa bo treba bolj jasno določiti, kako naj EU in bogatejše države novo 
agendo dejansko uresničijo, in v zvezi s tem sprejeti resnične zaveze oz. mehanizme odgovornosti, ki 
bodo zagotovili izpolnitev teh zavez. Več informacij o sporočilu najdete na spletni strani EuropeAid. 
 

 

Takojšnja pomoč Evropske komisije za žrtve ciklona na 
Madagaskarju 

 
Bruselj, 1. marec 2013 – Madagaskar je podvržen ciklonom in 
tropskim nevihtam, in sicer še posebej v deževni dobi, ki traja od 
januarja do aprila. Otok je 22. februarja 2013 zadel najmočnejši 
tropski ciklon doslej - Haruna in ubil najmanj 24 ljudi, skupno pa 
prizadel več kot 23.000 ljudi, ki nujno potrebujejo humanitarno 

pomoč. Uničenih je približno 20 odstotkov vseh stavb, vsaj 10.000 ljudi je ostalo brez domov, 
določena območja pa so dostopna le z letalom ali ladjo. EK je za takojšnjo pomoč najbolj ranljivim 
žrtvam namenila že 200.000 evrov, sedaj pa si prizadeva še za zagotovitev dodatne pomoči. Več o 
tem si lahko preberete na spletni strani ECHO. Foto: Libération    

 
 

 
Koristni viri 
 
»HMG EU balance of competences: development cooperation and humanitarian aid report«; 
Gavas, Mikaela, Simon Levine, Simon Maxwell in Andrew Norton. 2013. Overseas Development 
Institute. 
 
»Growth, employment and poverty in Africa: tales of lions and cheetahs« (Background Paper 
prepared for the World Development Report 2013); Martins, Pedro. 2013. Overseas Development 
Institute. 
 
»Practical Guide for Civil Society: Human Rights Funds, Grants And Fellowships«; Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf
http://www.concordeurope.org/216-reaction-to-new-eu-position-on-future-development-agenda
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-166_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/news/2013/20130301_en.htm
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8270.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-1320956712276/8261091-1348683883703/WDR2013_bp_Growth_Employment_and_Poverty_in_Africa.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHRFundsGuide_en.pdf


 
 

Amnesty International Slovenije na Festivalu dokumentarnega filma 
 

Kdaj? 1. - 8. marec 2013. 
 

Kje? Ljubljana. 
 

Opis: Žirija Amnesty International Slovenije (AIS) bo tudi na tokratnem Festivalu 
dokumentarnega filma, ki ga organizira Cankarjev dom, razglasila najboljši film na 
temo človekovih pravic, s S.O.S. Evropi pa bo AIS na festivalu opozarjala na kršenje 
pravic migrantov, beguncev in prosilcev za azil. Več o tem si lahko preberete na 

spletni strani AIS. 
 

 

Posvet o izhodiščih, področjih in aktivnostih, ki bodo podprte v 
okviru Sklada za NVO finančnega mehanizma EGP 

 
Kdaj? V sredo, 6. marca 2013, ob 9. uri. 
 
Kje? Mestni muzej Ljubljana (Gosposka 15). 
 
Opis: Regionalni center za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo (REC) in Center nevladnih organizacij 
Slovenije (CNVOS), upravljavca Sklada za NVO v Sloveniji, vabita na posvetovanje o izhodiščih 
financiranja iz sklada, ki bo namenjeno tudi opredelitvi okvirov financiranja. Potrebna je predhodna 
prijava na maja.sporn@cnvos.si, več informacij o dogodku pa najdete na spletni strani CNVOS.     
 

   

Projekcija filma Doktrina šoka 
 

Kdaj? V sredo, 6. marca 2013, ob 17.30 uri. 
 

Kje? V knjižnici Hiša svetov v pritličju Knjižnice Otona Župančiča 
(Kersnikova ulica 2, Ljubljana). 

 
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na filmski večer, na 
katerem bodo predvajali film Doktrina šoka (2009), režiserjev Mata 
Whitecrossa in Michaela Winterbottoma. Ogledu filma bo sledila kratka 
razprava z gostom Tiborjem Rutarjem, članom programskega odbora 
Delavsko-punkerske univerze (DPU). Ob robu dogodka bo potekala tudi 
izmenjava knjig, več informacij pa najdete na spletni strani društva 
Humanitas.  

 

 

Literarni večer s Tendaijem Huchujem 
 

Kdaj? V soboto, 23. marca 2013, ob 17. uri. 
 
Kje? Klub Daktari (Krekov trg 7, Ljubljana). 
 
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na literarni večer z zimbabvejskim pisateljem 
Tendaijem Huchujem, v okviru katerega bo predstavil svojo knjigo Frizer iz Harareja. Literarni večer 
bo povezovala Tina Košir Mazi. Več informacij bo v kratkem objavljenih na Humanitasovi spletni 
strani. 
 

  

http://www.fdf.si/index.php/slv/
http://www.fdf.si/index.php/slv/
http://www.amnesty.si/j7/8-slider/454-amnesty-fdf-2013.html
mailto:maja.sporn@cnvos.si
http://www.cnvos.si/article/id/7490/cid/74
http://www.youtube.com/watch?v=RCQj-z86qUo
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=353
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=353
http://www.humanitas.si/index.php
http://www.humanitas.si/index.php


Strokovna okrogla miza o lakoti 
 

Kdaj? 6. marec 2013. 
 

Kje? Dublin, Irska. 
 
Opis: Mreža Alliance2015 organizira strokovno okroglo mizo z naslovom »Scaling up EU Impact on 
Community Resilience and Nutrition«, ki bo združila politične odločevalce iz celotne EU, strokovne 
delavce iz Čada, Nigra, Etiopije in Laosa, akademike, predstavnike NVO idr. Razprava bo 
osredotočena na vodilno vlogo EU na področju boja proti lakoti in na možnosti za okrepitev le-te. 
Več informacij o dogodku najdete na naslednji povezavi.  
 

 

Predstavitev dveh publikacij na temo javnih del in socialne 
varnosti v 21. stoletju  

 
Kdaj? 6. marec 2013. 

 
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos). 

 
Opis: Namen dogodka je predstavitev naslednjih dveh publikacij na temo javnih del, in sicer 
publikacije, izdane s strani Svetovne banke, z naslovom »Public works as a safety net: design, 
evidence and implementation«, ter publikacije, izdane s strani Juta Press in United Nations 
University, z naslovom »Public works and social protection in Sub-Saharan Africa: do public works 
work for the poor?«. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Overseas Development 
Institute. 
 

 

Konferenca »New Global Policy, Same Local Reality? - 
Making the Post-2015 Framework Accountable to the 
World’s Poor« 

 
Kdaj? 21. marec 2013. 

 
Kje? Dublin, Irska.  
 
Opis: Irska dobrodelna organizacija Trócaire se je v toku priprav na 40. obletnico svojega nastanka 
posvetovala z 240 ljudmi, ki v šestih različnih državah živijo v skrajni revščini, in sicer glede tega, 
kaj bi moral vključevati razvojni okvir za obdobje po letu 2015. Na konferenci bodo predstavljene 
ugotovitve omenjenega posvetovanja in njihov pomen za novo razvojno agendo. Za več informacij in 
registracijo se obrnite na Susan Cullen (scullen@trocaire.ie).      
 
 

 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 27. februarjem in 5. marcem 2013) 
 
LIBANON (preprečevanje osipa študentov) 
 
Rok za prijavo: 15. april 2013. 
 
Več informacij 
 

 
 
 

http://www.alliance2015.org/index.php?id=25&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=104
http://www.odi.org.uk/events/3126-social-protection-public-works-sub-saharan-africa
http://www.odi.org.uk/events/3126-social-protection-public-works-sub-saharan-africa
http://www.trocaire.org/
mailto:scullen@trocaire.ie
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362479329203&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134154


KOSOVO (Sklad za civilno družbo) 
 
Rok za prijavo: 15. april 2013. 
 
Več informacij 
 

 
UKRAJINA (pomoč pri razvoju odprtega in transparentnega trga kmetijskih zemljišč) 
 
Rok za prijavo: 25. april 2013. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (pomoč egipčanskemu ministrstvu za promet pri implementaciji železniškega sistema 
varnega upravljanja) 
 
Rok za prijavo: 29. april 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ALBANIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 30. april 2013. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (pomoč pri reformi predpisov, postopkov in praks na področju varnosti v železniškem 
prometu) 
 
Rok za prijavo: 30. april 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ŠRI LANKA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 16. april 2013. 
 
Več informacij 
 

 
BOCVANA (EIDHR) 
 
Več informacij 
 

 
SLONOKOŠČENA OBALA (podpora pri vključevanju organizacij civilne družbe in zasebnega 
sektorja v pogajalskem procesu) 
 
Rok za prijavo: 30. april 2013. 
 
Več informacij 
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362479781402&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134098
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362480284180&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134173
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362480314620&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134166
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362480535230&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134164
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362480580805&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134163
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362480764470&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134017
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362480996897&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133894
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362481017419&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133775


DRŽAVE AKP (Sklad za energijo) 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »EU Aid Volunteers« 
 
ECHO je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »EU Aid Volunteers« za leto 2013. 
Višina razpisanih sredstev je 1.200.000 evrov, zaprosite pa lahko za največ 600.000 evrov. Rok za 
prijavo je 2. april 2013, celoten razpis pa najdete na spletni strani ECHO. 

 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2013, objavljeni po 1. februarju 2013) 
 
Centralna afriška republika 
 
Fidži in Samoa  

 
Sirija 
 
Karibi 
 
Filipini  
 
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi. 
 

 

Razpis za zbiranje predlogov Fundacije ALF 
 
Fundacija ALF (Anna Lindh Foundation) je objavila razpis za zbiranje predlogov za leto 2013, 
namenjen podpori tistih projektov, ki bodo spodbujali mobilizacijo in opolnomočenje civilne družbe 
na področjih vključevanja in državljanstva. Na razpis se lahko prijavijo le članice ene izmed mrež 
ALF. Rok za prijavo na razpis je 15. april 2013, podrobnejše informacije o razpisu pa najdete na 
spletni strani Fundacije ALF.  
 
25. marca 2013 bo v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana) v okviru srečanja slovenske mreže ALF 
potekala tudi delavnica o tem razpisu, v okviru katere bo sodelavka Sloge, Mojca Krisper Figueroa, na 
kratko predstavila razpis ter ponudila pomoč pri oblikovanju projektov.  
 
 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti 
 

Katalog Sloginih usposabljanj 
 

SLOGA bo tudi v letu 2013 nadaljevala z organizacijo 
usposabljanj za NVO, razdeljena pa bodo v tri sklope, 

in sicer zagovorništvo in vodenje kampanj, vsebinske teme ter evalvacija projektov. Več informacij o 
načrtovanih Sloginih usposabljanjih v obdobju do junija 2014 najdete v Katalogu Sloginih 
usposabljanj, ki ga objavljamo na Slogini spletni strani. 
 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362481114287&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133481
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_call_euaidvolunteers_pp_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/CAR.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/Fiji-Samoa.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/syria_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/cr_01000_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/philippines.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
http://www.euromedalex.org/node/add/member
http://www.euromedalex.org/news/anna-lindh-foundation-launches-call-proposals-2013
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/katalog%20sloginih%20usposabljanj.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/katalog%20sloginih%20usposabljanj.pdf


Tridnevno usposabljanje za globalne prostovoljce 
 

Zavod Voluntariat bo med 15. in 17. marcem 2013 v bližini Litije skupaj s 
strokovnjakinjo iz Jordanije organiziral pripravljalni trening za prostovoljce, 
ki se odpravljajo v države globalnega juga. Udeleženci delavnic se bodo 
seznanili s konceptom medkulturnega dialoga in prostovoljstva na globalnem 

jugu. Prijavnina na trening znaša 50 evrov, rok za prijavo pa je 7. marec 2013. Več informacij o 
usposabljanju najdete na spletni strani Zavoda Voluntariat.  
 

 

Dnevi usposabljanj za NVO 2013 
 

Stičišče NVO osrednje Slovenije vabi na Dneve usposabljanj za NVO 2013, 
ki se bodo odvijali med 8. in 10. marcem 2013 v Družbenem domu 
Grosuplje. Program bo vključeval brezplačna predavanja, na katerih boste 
pridobili ključna znanja s področja priprav prireditev, vodenja 
organizacije, povezovanja in pridobivanja sredstev. Prijavite se lahko na 

posamezno predavanje, na sklop predavanj po dnevih ali pa se udeležite celotnega izobraževanja. 
Več informacij najdete na naslednji povezavi. 
 

 

Uvodno usposabljanje za prostovoljce 
 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, vabi 
vse tiste, ki ste ravnokar postali prostovoljci, in tudi tiste, ki vas 

prostovoljstvo zanima, vendar ne veste, kako začeti, da se udeležite uvodnega usposabljanja, ki bo 
16. in 17. marca 2013 potekalo v Vipavi, 23. in 24. marca 2013 pa v Ljubljani. Več informacij o 
usposabljanju in preostale termine najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org. 
 
 

 

Vodja zagovorništva in kampanj pri Plan EU Office 
 

Plan EU Office, ki si prizadeva za vključevanje zaščite otrokovih pravic v 
razvojno politiko EU, išče vodjo zagovorništva in kampanj. Rok za prijavo 
je 20. marec 2013, celoten razpis za omenjeno delovno mesto pa najdete 
na naslednji povezavi. 

 
 

 

 

 

 

http://www.zavod-voluntariat.si/?p=2220
http://www.srce-me-povezuje.si/?lng=sl&t=novice&id=6441
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/usposabljanja-za-prostovoljke-in-prostovoljce
http://oneworldgroup.org/2013/02/19/advocacy-and-campaigns-manager

