Rezultati volitev nadomestnega člana v svet platforme SLOGA
Avstrijski Rdeči križ vabi k izpolnitvi vprašalnika
Povabilo k sodelovanju pri 13. številki Slogopisa
Poziv k podpisu peticije za strožje kaznovanje nasilja nad ženskami oz. pravico za Liz
Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in
prostovoljk za plakete Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2013
Slovenija ponovno dosegla podpovprečen rezultat na področju transparentnosti razvojne
pomoči
Koristni viri

Kulturna ambasada Palestine
Posvet »Demokratična legitimnost in odgovornost – koliko je slišan glas državljanov
Evropske unije?«
Javna akcija proti nasilju na mejah Evrope
Pripravljalni sestanek za konferenco projektov s področja položaja in vloge žensk v
družbi

Tržnica prostovoljnih del
Konferenca na temo skladnosti politik za razvoj
Konferenca »Razvojno sodelovanje EU do leta 2020«

Europe-Aid
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 22. oktobrom in 6. novembrom 2013)
Iskanje partnerjev za razpis DEAR
Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni v oktobru 2013)
Usposabljanja in delovne priložnosti
Informativna delavnica »Kako pripraviti usposabljanje za globalne prostovoljce«
Izobraževalni program Svetovne lutke
Usposabljanje: Ocena potreb ob nesrečah
Sodelavec na področju medijev in komunikacij
Prosti delovni mesti na Oxfam International

Rezultati volitev nadomestnega člana v svet platforme
SLOGA
Ljubljana, 7. november 2013 - Na podlagi izpeljanega postopka
volitev za enega (1) nadomestnega predstavnika / predstavnico
zainteresirane javnosti v svet Zavoda SLOGA, je bila izbrana naslednja kandidatka:
- Maja Ahac: predstavnica Humanitarnega društva ADRA Slovenija (članica).
Obrazloţitev:
Na podlagi razpisa za volitve za enega (1) nadomestnega predstavnika / predstavnico zainteresirane
javnosti v svet Zavoda Sloga, ki so bile razpisane med 25.09. in 11.10.2013, sta se prijavili dve (2)
volilni upravičenki, ki sta v času, predvidenem za glasovanje (med 15. in 29.10.2013), prejeli
naslednje število glasov:
- Maja Ahac: predstavnica Humanitarnega društva ADRA Slovenija (članica) – 12 glasov;
- Barbara Vodopivec: predstavnica Humanitasa, društva za človekove pravice in človeku prijazne
dejavnosti (ustanoviteljica in članica) – 8 glasov.

Ker sta obe kandidatki prejeli zelo visoko število glasov NVO članic, kar je znak zaupanja in
priznanja, upamo, da bosta obe ostali angaţirani v okviru platforme in povezani tudi z drugimi NVO,
saj bo lahko SLOGA v prihodnje uspešno delovala zgolj v primeru angaţiranih in povezanih NVO
članic.

Avstrijski Rdeči križ vabi k izpolnitvi vprašalnika
Ljubljana, 4. november 2013 - Kot smo vas ţe obvestili, avstrijski
Rdeči kriţ v sodelovanju z organizacijo RedR iz Velike Britanije izvaja
projekt »Prepare to Respond II«, katerega namen je povečati
pripravljenost in odzivne zmogljivosti predstavnikov humanitarnih
nevladnih organizacij (NVO) iz novih drţav članic EU in drţav kandidatk za vstop v EU. Pravkar
razmišljajo o nadaljevanju projekta, zato vabijo tudi slovenske humanitarne NVO, ki so
zainteresirane za prakso, študijske obiske in svetovanja, k izpolnitvi vprašalnika (najdete ga v
priponki na spletni strani HOC).
Izpolnjene vprašalnike pošljite ge. Gerlinde Astleithner - gerlinde.astleithner@redcross.at, ki
vam je na voljo tudi za vsa podrobnejša pojasnila.

Povabilo k sodelovanju pri 13. številki Slogopisa
Ljubljana, 6. november 2013 – Na Slogi smo ţe pričeli s
pripravo naslednje številke Slogopisa, ki bo izšla sredi
decembra, ob tem pa tudi vas vabimo k sooblikovanju le-te.
Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri:
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje,
humanitarna pomoč in globalno učenje, velikost vsaj 3 MG);
b. rubrikah »Novičke iz Slovenije« in »Novičke iz sveta«: priprava krajšega članka o aktualnem
dogajanju (do 150 besed in fotografija v velikosti nad 1 MG);
c. rubriki »Utrip NVO«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks
(550 - 600 besed in fotografija v velikosti nad 1MG);
d. rubriki »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (v časovnem obdobju
od druge polovice decembra 2013 do konca februarja 2014).
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 12. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k
posredovanju dodatnih idej glede vsebin, ki bi jih ţelele prebirati v prihodnjih številkah Slogopisa.
Prosimo, da se drţite navodil glede dolţine člankov in pripadajočega slikovnega materiala. Končen
izbor objavljenih prispevkov naredi urednik (v primeru velikega števila prispevkov na podlagi
kvalitete in datuma prejema slednjega).
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je torek, 19. november
2013 (na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa).

Poziv k podpisu peticije za strožje kaznovanje nasilja
nad ženskami oz. pravico za Liz
Ljubljana, 29. oktober 2013 - Humanitarno društvo ADRA
Slovenija nas je povabilo k podpisu peticije za stroţje
kaznovanje nasilja nad ţenskami, natančneje za takojšnjo
aretacijo in sojenje domnevnim posiljevalcem 16-letnega
dekleta iz Kenije Liz (psevdonim), ki jo je na poti iz
dedkovega pogreba brutalno posililo šest moških in jo nato nezavestno odvrglo v šest metrov globoko
greznico. Liz je sicer preţivela, ampak je trenutno še na invalidskem vozičku, toda domnevni

posiljevalci so na prostosti. Ker je to običajna praksa v Keniji, kjer naj bi bila posiljena kar vsaka
tretja Kenijka, je prišlo do pobude o zbiranju podpisov za pravico za Liz oz. za strožje kaznovanje
posiljevalcev. Peticijo lahko podpišete na spletni strani globalnega spletnega gibanja Avaaz. Foto:
ITV

Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in
delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta
Republike Slovenije za leto 2013
Ljubljana, 4. november 2013 - Na spletni strani Drţavnega sveta RS je bil 25.
oktobra 2013 objavljen Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih
delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega
sveta Republike Slovenije za leto 2013. Predsednik Drţavnega sveta RS bo v znak počastitve 5.
decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Drţavnega sveta najzasluţnejšim
društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja.
Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko poda vsak
drţavni svetnik oziroma svetnica, interesna skupina Drţavnega sveta ali organizacija civilne druţbe,
katere člani delujejo na področju prostovoljnega dela. Zveze društev ali krovne organizacije lahko
predloţijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze.
Rok za oddajo predlogov je 13. november 2013.

Slovenija ponovno dosegla podpovprečen rezultat na
področju transparentnosti razvojne pomoči
London/Ljubljana, 24. oktober 2013 - Globalna kampanja za
transparentnost razvojne pomoči - Publish What You Fund je 24.
oktobra 2013 izdala letošnje poročilo o indeksu transparentnosti
razvojne pomoči (Aid Transparency Index - ATI). Poročilo ugotavlja, da so informacije o porabi
sredstev za razvojno pomoč postopoma bolj dostopne, vendar pa, da morajo postati tudi bolj
uporabne. Čeprav so največje in najvplivnejše svetovne donatorice razvojne pomoči tudi letos
obnovile svojo zavezo za transparentnost razvojne pomoči, se jih je več kot ena tretjina zelo slabo
odrezalo pri doseganju ravni transparentnosti razvojne pomoči (pod 20 odstotkov). Nekaj vlad in
organizacij (npr. Afriška razvojna banka, Kanada, Evropska komisija, UNICEF) pa so letos zelo
napredovale, medtem ko je Kitajska zasedla zadnje, 67. mesto.
Slovenija se letos nahaja na 58. mestu, kar pomeni, da je svoj rezultat poslabšala tako v primerjavi
z lani kot predlani, njena raven transparentnosti razvojne pomoči pa znaša zgolj 10,8 odstotkov.
Slovenske razvojne NVO v 8. poročilu AidWatch sicer poudarjajo, da je Slovenija v letu 2012
napredovala na področju transparentnosti razvojne pomoči, saj se je zavezala k uporabi skupnega
okvirja poročanja o uradni razvojni pomoči, ki sta ga pripravili Delovna skupina o razvoju finančnih
statistik (OECD-DAC) in Mednarodna pobuda za transparentnost razvojne pomoči. Toda navkljub temu
bo Slovenija poročala zgolj o omejenem številu izbranih kazalnikov, prav tako pa je za Slovenijo še
vedno značilno pomanjkanje transparentnosti, in sicer predvsem pri sprejemanju odločitev ter jasno
postavljenih kriterijev za dodelitev uradne razvojne pomoči posameznim izvajalcem.

Koristni viri
WIDE+ Special newsletter, Workshop report, October 2013; WIDE+.
UN Special Event 25 September 2013 Outcome Document: Many questions remain unanswered;
CIDSE.

PCD Side Event During the UN General Assembly, 24 September 2013: How can Policy Coherence
for Development Help Improve Global Food Security? (summary record); OECD.

Kulturna ambasada Palestine
Kdaj? 8. - 26. november 2013.
Kje? Ljubljana in Maribor.
Opis: Društvo Humanitas, Zofijini ljubimci in Gibanje za pravice
Palestincev BDS Slovenija vabijo na dogodke, ki bodo potekali v okviru ţe
druge Kulturne ambasade Palestine. Namen Kulturne ambasade Palestine
je odpreti prostor za palestinsko zgodbo in glas Palestincev ter pogled
onstran tistega, kar smo vajeni slišati in videti. Program letošnje
Kulturne ambasade Palestine bo potekal 8., 12. in 14. novembra v
Ljubljani, 15. in 26. novembra 2013 pa v Mariboru. Podrobnejše
informacije o programu najdete na Humanitasovi spletni strani.

Posvet »Demokratična legitimnost in odgovornost – koliko je slišan
glas državljanov Evropske unije?«
Kdaj? V petek, 8. novembra 2013, od 10. ure dalje.
Kje? V veliki dvorani Drţavnega zbora RS (Šubičeva 4, Ljubljana).
Opis: Predstavništvo Evropske komisije v RS, Ministrstvo za zunanje zadeve
RS in Urad Vlade RS za komuniciranje vas vabijo na posvet v izvedbi Centra
za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) z naslovom »Demokratična
legitimnost in odgovornost – koliko je slišan glas drţavljanov Evropske unije?«. Tekom razprave bodo
povabljeni sogovorniki odgovorili tudi na naslednja vprašanja: na kakšen način bodo države članice
skupaj z institucijami EU povrnile zaupanje državljanov, kako bodo nadgradile sistem politične
participacije in kako k zmanjševanju demokratičnega deficita lahko pripomorejo civilnodružbena
gibanja.
Udeleţba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava udeležbe na tel. št. 040
234 197 ali na e-naslov matjaz.stefancic@cnvos.si.

Javna akcija proti nasilju na mejah Evrope
Kdaj? V sredo, 13. novembra 2013, med 11. in 14. uro.
Kje? Prešernov trg, Ljubljana.
Opis: Amnesty International Slovenija (AIS) vabi na akcijo, na kateri bodo njeni
prostovoljci in prostovoljke zbirali podpise pod peticijo proti prisilnim vrnitvam
na morju med Grčijo in Turčijo. V okviru akcije boste lahko tudi izkusili,
kakšen je del postopka za pridobitev azila za ljudi, ki prihajajo v drţavo, kjer
ne razumejo jezika in jim tega ni pripravljen nihče olajšati.
Če ne morete priti na akcijo, lahko peticijo že zdaj podpišete na naslednji povezavi. Več informacij
o akciji najdete na spletni strani AIS.

Pripravljalni sestanek za konferenco projektov s področja
položaja in vloge žensk v družbi
Kdaj? V ponedeljek, 18. novembra 2013, ob 11.30 uri.
Kje? V Mansardnem salonu Ministrstva za zunanje zadeve (Prešernova 25 - vhod s Šubičeve 11,
Ljubljana).
Opis: Ministrstvo za zunanje zadeve RS vabi na pripravljalni sestanek za konferenco v organizaciji
Sekretariata Unije za Sredozemlje, ki bo marca 2014 v Barceloni in bo osredotočena na projekte s
področja poloţaja in vloge ţensk v druţbi. Generalni sekretar Unije za Sredozemlje je namreč med
svojim obiskom Slovenije v začetku septembra izrazil poseben interes za sodelovanje slovenskih NVO
na tem področju, zato bo pripravljalni sestanek namenjen pregledu projektov in dobrih praks
slovenskih NVO s področja položaja in vloge žensk, ki bi jih lahko predstavili na omenjeni
konferenci v Barceloni.
Svojo udeležbo na sestanku potrdite do petka, 15. novembra 2013 na e-naslov
tanja.miskova@gov.si.

Tržnica prostovoljnih del
Kdaj? 11. december 2013, od 9. ure dalje.
Kje? V avli Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Kardeljeva
ploščad 16, Ljubljana).
Opis: Študentska organizacija Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Študentskim
svetom Pedagoške fakultete organizira Trţnico prostovoljnih del, ki se jo bodo udeleţile vse
pomembnejše humanitarne in ostale NVO, predvsem iz Ljubljane in okolice. Namen dogodka je, da
študentje spoznajo prednosti prostovoljstva, s katerim bi lahko pridobili tudi koristne izkušnje
za kasnejšo zaposlitev.
Organizacije, ki se želite udeležiti dogodka, svojo udeležbo potrdite najkasneje do 1.
decembra 2013. Več informacij o dogodku najdete v priponki.

Konferenca na temo skladnosti politik za razvoj
Kdaj? 12. november 2013.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: Evropska mreţa političnih fundacij (European Network of Political Foundations - ENoP)
organizira konferenco z naslovom »Skladnost politik za razvoj: sprejemanje političnih odločitev!«.
Konferenca bo načelo skladnosti politik za razvoj prikazala s pomočjo primera surovin in predstavitve
načina uresničevanja načela na institucionalni ravni. Več informacij o dogodku najdete tukaj.

Konferenca »Razvojno sodelovanje EU do leta
2020«
Kdaj? 13. november 2013.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, organizira konferenco, v okviru katere bodo predstavniki

NVO in evropskih institucij razpravljali o posledicah novega večletnega finančnega okvira na
razvojne zaveze EU. Več informacij o dogodku najdete na CONCORD-ovi spletni strani.

Europe-Aid
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 22. oktobrom in 6. novembrom 2013)
VSE DRŽAVE (promocija spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic)
Rok za prijavo: 10. december 2013.
Več informacij
ČRNA GORA (nadzor nad kakovostjo revizije)
Rok za prijavo: 13. december 2013.
Več informacij
SVAZILAND (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 9. december 2013.
Več informacij
TADŽIKISTAN (nedržavni akterji v razvoju)
Rok za prijavo: 12. november 2013.
Več informacij
EGIPT (Sklad za inovacije EU-Egipt)
Rok za prijavo: 3. februar 2013.
Več informacij
KOSOVO (podpora pri regionalnemu gospodarskemu razvoju)
Rok za prijavo: 19. december 2013.
Več informacij

Iskanje partnerjev za razpis DEAR
Partnerje za razpis DEAR (Development Education and Awareness Raising) iščejo še:
- Global Nature Fund (Nemčija);
- 8 NVO iz Francije (Le Partenariat), Nemčije (VNB), Italije (EducAid), Češke (Partners Czech),
Romunije (Patrir), Poljske (IGO), Velike Britanije (Leeds DEC) in Slovaške (People in Peril).

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni v oktobru 2013)
Afganistanska kriza
Afriški rog
Alţirija
Bangladeš
Centralna afriška republika
Čad
Demokratična republika Kongo in regija Velikih jezer
DIPECHO - Srednja Azija in Kavkaz
DIPECHO – Jugovzhodna Azija
ECHO - leti
Epidemije
Haiti
Indija
Irak
Kolumbija
Nepal
Pakistan
Palestina
Papua Nova Gvineja
Sudan
Sirija
Svet – humanitarni odziv malih razseţnosti na nesreče

Jemen

Usposabljanja in delovne priložnosti
Informativna
delavnica
»Kako
usposabljanje za globalne prostovoljce«

pripraviti

Zavod VOLUNTARIAT v sodelovanju s Slogo vabi na informativno delavnico »Kako pripraviti
usposabljanje za globalne prostovoljce«, namenjeno bivšim prostovoljcem ter vsem zainteresiranim,
ki bi se ţeleli seznaniti s pomembnimi vsebinami in procesom priprav prostovoljcev na globalne
prostovoljske projekte.
Delavnica se bo odvijala v prostorih Mladinskega sveta Slovenije (Dunajska 5, Ljubljana) v petek, 22.
novembra 2013 (med 13. in 19. uro), ter v soboto, 23. novembra 2013 (med 9. in 17. uro).
Delavnico bo vodila izkušena strokovnjakinja Alenka Oblak. Več informacij o delavnici najdete v
priponki.
Prijave sprejemamo do 20. novembra 2013 na globalno@zavod-voluntariat.si.

Izobraževalni program Svetovne lutke
Društvo Humanitas vabi predvsem ljudi z migrantskim ozadjem, ki jih zanimajo
lutkovno gledališče, glasba ali globalne teme, na brezplačno izobraţevanje
Svetovne lutke. Svetovne lutke so edinstven ustvarjalni projekt, ki bo
udeleţence s pomočjo lutk in glasbe seznanil z globalnimi temami in jih naučil,
kako le-te pribliţati najmlajšim generacijam.
Predstavitve usposabljanj bodo med 9. in 18. uro potekale na naslednjih treh
lokacijah: 26. novembra 2013 v Kranju, 27. novembra 2013 v Litiji in 28.
novembra 2013 v Ljubljani.
Prijave zbirajo do 15. novembra 2013 na barbara@humanitas.si (ime in priimek, e-naslov,
telefonska številka in lokacija, na kateri bi se ţeleli udeleţiti predstavitve). Več o tem si lahko
preberete na Humanitasovi spletni strani.

Usposabljanje: Ocena potreb ob nesrečah
V okviru projekta »Prepare to Respond II«, ki ga izvajata avstrijski
Rdeči kriţ in organizacija RedR iz Velike Britanije, financira pa
ECHO, bo med 20. in 24. januarjem 2014 v Ljubljani potekalo
usposabljanje z naslovom Ocena potreb ob nesrečah. Kot lokalni
partner bo pri petdnevnem usposabljanju sodeloval IRD Global Zavod. Več informacij o
usposabljanju najdete na spletni strani RedR, kjer se lahko seznanite tudi s preostalimi
usposabljanji, ki se bodo odvila v okviru omenjenega projekta.
Ţe decembra (2. - 6. december 2013) pa bo prav tako eno od usposabljanj (Otroci v nesrečah) v
okviru omenjenega projekta potekalo v Budimpešti. Rok za prijavo poteče 13. novembra 2013.

Sodelavec na področju medijev in komunikacij
Plan EU Office je objavila razpis za prosto delovno mesto sodelavca na področju
medijev in komunikacij. Rok za prijavo je 13. november 2013.

Prosti delovni mesti na Oxfam International
Mednarodna konfederacija Oxfam International trenutno razpisuje naslednji prosti
delovni mesti:
- vodja zbiranja sredstev za globalne kampanje (rok za prijavo: 26. november
2013);
- pomočnik v administraciji (rok za prijavo: 15. november 2013).

