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Študijski obisk v Bruslju na temo učinkovitosti razvojne 
pomoči  

 
Ljubljana, 8. januar 2014 – Med 3. in 6. marcem 2014 Trialog 

organizira študijski obisk na temo učinkovitosti razvojne pomoči za skupino predstavnikov NVO iz 13 
»novih« držav članic EU, katerega se bo udeležila tudi ena oseba iz Slovenije. Seznam predvidenih 
sestankov na študijskem obisku si lahko preberete v priponki. Cilji študijskega obiska so: 
- izboljšati razumevanje udeležencev glede evropske razvojne politike, s posebnim poudarkom na 
vprašanjih učinkovitosti razvojne pomoči; 
- izboljšati razumevanje udeležencev glede zagovorniške vloge NVO pri oblikovanju evropskih  
razvojnih politik; 
- omogočiti udeležencem dostop do kontaktnih točk v evropskih institucijah. 
Potne stroške in stroške nastanitve krije Trialog. Prijavijo se lahko vsi, ki že imajo nekaj znanja o 
oblikovanju politik EU in politik razvojnega sodelovanja ter imajo načrt, kako bi pridobljeno znanje s 
študijskega obiska implementirali v delovanje svoje organizacije oz. nacionalne platforme. Prijava v 
angleščini naj vsebuje kratek opis organizacije in naziv delovnega mesta, ki ga prijavljena oseba 
zavzema (cca. 100-150 besed), pričakovanja prijavljene osebe glede študijskega obiska (cca. 70 
besed) in prihodnje načrte za implementacijo pridobljenega znanja (cca. 70 besed). 
Vsi zainteresirani pošljite svojo prijavo najkasneje do torka, 14. januarja 2014, na 
info@sloga-platform.org. 
 

 
Povabilo k sodelovanju pri 14. številki Slogopisa 

 
Ljubljana, 7. januar 2013 – Na Slogi smo že pričeli s pripravo naslednje, 
že 14., številke Slogopisa, ki bo izšla konec februarja, njena osrednja 
tema pa bodo volitve v Evropski parlament. 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/jan14/trialog%20study%20visit%202014.pdf
mailto:info@sloga-platform.org


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 začetka marca do sredine maja 2014). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 13. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k 
posredovanju dodatnih idej glede vsebin, ki bi jih želele prebirati v prihodnjih številkah Slogopisa. 
Prosimo, da se držite navodil glede dolžine 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 petek, 7. februar 
2014 (na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa). 

 

 
Izvolitev novega predsednika sveta platforme SLOGA 

 
Ljubljana, 6. januar 2014 – Obveščamo vas, da je bil na seji sveta Sloge, ki je 

potekala 6. januarja 2014, za novega predsednika sveta platforme SLOGA soglasno izvoljen Eyachew 
Tefera, direktor Inštituta za afriške študije. 
 

 
Mednarodno prostovoljstvo iz prve roke 

 
Ljubljana, 7. januar 2014 - Zavod Voluntariat je 7. januarja 
2014 v Slovenskem etnografskem muzeju organiziral 
predstavitev programov mednarodnega prostovoljstva za 
mlade. V okviru dogodka so svoje izkušnje z mednarodnim 
prostovoljstvom predstavili prostovoljci, ki so se v okviru 
Zavoda Voluntariat že udeležili mednarodnih prostovoljskih 
projektov v Armeniji, Gani, Islandiji in v Republiki Južni 
Afriki. Predstavniki Voluntariata so udeležencem predstavili 

postopek prijave ter izbora na različne prostovoljske aktivnosti, prav tako pa so imeli tudi udeleženci 
možnost, da vprašajo vse, kar jih zanima v zvezi z mednarodnim prostovoljnim delom. Več o tem si 
lahko preberete na spletni strani Zavoda Voluntariat. Foto: Zavod Voluntariat    

 

 

Dobrodelna tekma za Filipine z Andrejem Jermanom 
 

Krvavec, 1. januar 2014 - IRD Global zavod je v sodelovanju 
z nekdanjim smukačem Andrejem Jermanom 1. januarja 
2014 na smučišču Krvavec priredila dobrodelno 
veleslalomsko tekmo, namenjeno zbiranju sredstev za 
Filipine, ki jih je 8. novembra 2013 prizadel tajfun Haiyan. 
Tekme se je udeležil tudi minister za zunanje zadeve Karl 
Erjavec. Več o tem si lahko preberete na spletni strani IRD, 
Filipinom pa lahko še vedno pomagate tudi tako, da 
podprete aktivnosti konzorcija slovenskih NVO za Filipine, ki 
se je pod okriljem Sloginega Humanitarnega odzivnega 

centra - HOC takoj po katastrofi pridružil pomoči Filipinom. 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2013.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.zavod-voluntariat.si/?p=4084
http://www.ird.si/Novice_1/Dobrodelni-veleslalom-1.1.2014/
http://www.humanitarni-center.si/
http://www.humanitarni-center.si/


Donacije za podporo aktivnostim konzorcija NVO zbiramo na: TRR Platforma SLOGA/HOC (Povšetova 
37, 1000 Ljubljana): SI56 6100 0000 6180 023; namen: POMOČ FILIPINOM. Za vse prispevke se 
vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo! 
 
Foto: IRD Global zavod 
 

 
Slovenija zaskrbljena nad nasiljem v Juţnem 
Sudanu 

 
Ljubljana, 6. januar 2014 - Ministrstvo za zunanje 
zadeve RS (MZZ) je v sporočilu za javnost napisalo, da 
Slovenija izraža zaskrbljenost nad stopnjevanjem 
nasilja v Južnem Sudanu ter vse vpletene poziva k čim 
prejšnji prekinitvi ognja in drugih aktov sovražnosti, z 
namenom zaustavitve trpljenja tamkajšnjega 
prebivalstva. 

V Južnem Sudanu so namreč že 15. decembra lani izbruhnili hudi spopadi, zaradi katerih je moralo 
več kot 120.000 ljudi zapustiti svoje domove, po zadnjih podatkih (OCHA, 07.01.2014) pa je število 
notranje razseljenih oseb naraslo že na 201.000. Več informacij o aktualnih razmerah v državi 
najdete tukaj. Foto: Press TV   
 

 
GLEN 2014 – Poziv mladim v cikel neformalnega globalnega učenja z izkušnjo 
prostovoljstva v tujini 

 
Ljubljana, 8. januar 2014 – Ponovno vas obveščamo, da Zavod Voluntariat tudi letos vabi mlade med 
21. in 30. letom k sodelovanju v aktivnostih globalnega učenja z izkušnjo 3-mesečne prostovoljske 
prakse v Gani, Beninu ali Indiji. 
Namen mreže za globalno učenje GLEN je prispevati k boljšemu razumevanju globalne soodvisnosti, 
trajnostnega razvoja in odgovorne razvojne politike. Kot vedno pa se GLEN ne osredotoča le na 
prostovoljsko delo v državah globalnega Juga, temveč je pomemben del predvsem prenos 
pridobljenega znanja in ozaveščanje javnosti v Evropi o globalnih soodvisnostih in problemih (okolje, 
pravična trgovina, podnebne spremembe, demokracija, človekove pravice, itd.). S takšno 
problematiko se tudi letos ukvarjajo omenjene prostovoljske prakse. 
Za prijavo na posamezen projekt izpolnite prijavnico v angleškem jeziku (najdete jo v priponki na 
Sloginem spletnem portalu za globalno učenje) in jo pošljite do 15. januarja 2014 na naslov 
globalno@zavod-voluntariat.si.  
 

 

Nadaljevanje resnih humanitarnih kriz tudi v letu 2014 
 

New York, 2. januar 2014 - Generalna podsekretarka Združenih narodov (ZN) za 
humanitarne zadeve Valerie Amos je na tiskovni konferenci ob pričetku leta 
zaskrbljeno poudarila, da v leto 2014 vstopamo s številnimi resnimi 
humanitarnimi krizami, ki ogrožajo življenja več deset milijonov ljudi. Na 
milijone notranje razseljenih oseb in beguncev je v celoti odvisnih od 
humanitarnih organizacij, po drugi strani pa je mednarodni humanitarni sistem, 
kar se tiče zmogljivosti in sredstev, že skorajda dokončno izčrpan. Amosova je 
med zelo resnimi in kompleksnimi krizami izpostavila krizi v Centralni afriški 
republiki in Južnem Sudanu, kjer razmere že zaostrujejo novi izbruhi nasilja, 

ter trajajočo krizo v Siriji, kjer pomoč še vedno potrebuje 9,3 milijona ljudi oz. približno 40 
odstotkov celotnega prebivalstva.  
Valerie Amos je prav tako naznanila, da bo v letu 2014 pomoč potrebovalo vsega skupaj 52 milijonov 
ljudi, za kar bodo ZN in njihovi humanitarni partnerji potrebovali 12,9 milijard ameriških dolarjev. 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani OCHA, kjer najdete tudi najnovejšo publikacijo World 
Humanitarian Data and Trends. Foto: ZN        

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/33004/
http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/33004/
http://www.unocha.org/south-sudan/
http://www.zavod-voluntariat.si/wp-content/uploads/2013/11/Glen-Ghana.pdf
http://www.zavod-voluntariat.si/wp-content/uploads/2013/11/Glen-benin.pdf
http://www.zavod-voluntariat.si/wp-content/uploads/2013/11/Glen-India.pdf
http://www.tuditi.si/?subpageid=9&contid=238
mailto:globalno@zavod-voluntariat.si
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/global-%E2%80%9Cwe-enter-2014-multiple-severe-humanitarian-crises-threatening-or
http://www.unocha.org/what-we-do/policy/resources/world-humanitarian-data-and-trends-2013
http://www.unocha.org/what-we-do/policy/resources/world-humanitarian-data-and-trends-2013


 
 

Dogodek: Sestanek Slogine delovne skupine za globalno 
učenje 

 
Kdaj? Torek, 14. januar 2014, ob 14. uri. 

 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 

 
Opis: Vljudno vabljeni na sestanek Slogine delovne skupine za globalno učenje, ki bo vsebinsko 
osredotočen predvsem na prioritete in akcijski načrt delovne skupine za leto 2014. Za več informacij 
se obrnite na Aleša Rovšnika (ales.rovsnik@sloga-platform.org). 
  

 
Usposabljanje: Izpolnjevanje razpisne dokumentacije za razpis programa 
»Temeljne pravice in drţavljanstvo« 

 
Kdaj? Sreda, 15. januar 2014. 

 
Kje? CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana). 
 
Opis: CNVOS za prijavitelje na javni razpis Evropske komisije za sofinanciranje mednarodnih 
projektov, ki prispevajo k doseganju enega ali več splošnih ter specifičnih ciljev programa »Temeljne 
pravice in državljanstvo«, organizira delavnico izpolnjevanja razpisne dokumentacije. Več informacij 
o delavnici najdete na CNVOS-ovi spletni strani.   
 

 

Dogodek: Informativno srečanje: POTA 2014 
 

Kdaj? Nedelja, 19. januar 2014, ob 16. uri. 
 

Kje? V prostorih MIC-a (Ul. Janeza Pavla II., Ljubljana). 
 

Opis: Mladinsko informacijski center - MIC vabi na predstavitev programa 
mednarodnega skupinskega prostovoljstva POTA, ki za leto 2014 predvideva 
naslednje projekte: Brazilija, Bolivija, Indija, Madagaskar, Malavi, Mozambik, 

Slovenija in Ukrajina. 
Že 9. januarja pa bo potekalo informativno srečanje za koordinatorje projektov POTA. 
Vabilo si lahko preberete v priponki, za več informacij pa pišite na pota@mic.si ali pokličite na 031 
384 324. 
 

 

Usposabljanje: Seminar o globalnem učenju za učitelje 
 

Kdaj? 20. - 22. januar 2014. 
 
Kje? V prostorih CAAP-a (Valvasorjeva 42, Ljubljana). 
 
Opis: Društvo Humanitas v januarju pripravlja nov seminar o globalnem učenju za učitelje osnovnih 
in srednjih šol »Globalni izzivi - lokalni odgovori«, katerega cilj je učitelje seznaniti z globalnim 
učenjem. Seminar je za vse udeležence brezplačen, učitelji pa za udeležbo na seminarju od Zavoda 
za šolstvo RS prejmejo tudi kreditne točke. Prijave sprejemajo prek e-pošte koordinatorja programa 
Reneja Suše (rene@humanitas.si) in telefonske številke društva 01 430 03 43. Rok za prijavo je 12. 
januar 2014. Več informacij o seminarju najdete na spletni strani društva Humanitas.  
 

 

mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org
http://www.cnvos.si/education/id/440
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/jan14/mic%20-%20info%20sreanje%20pota%202014.pdf
mailto:pota@mic.si
mailto:rene@humanitas.si
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=499


Dogodek: »Več Evrope - več Slovenije: Evropska unija kot 
globalni partner« 

 
Kdaj? Četrtek, 23. januar 2014, od 8.30 ure dalje. 

 
Kje? Grad Jable (Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu). 

 
Opis: Predstavništvo Evropske komisije v RS, Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) in Urad Vlade RS 
za komuniciranje vas vabijo na posvet v izvedbi Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj 
nevladnih organizacij (CNVOS) z naslovom »Več Evrope - več Slovenije: Evropska unija kot globalni 
partner«. Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na: 040 234 197 ali 
na matjaz.stefancic@cnvos.si. Več informacij o dogodku najdete tukaj. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 20. decembrom 2013 in 8. januarjem 2014) 
 
SRBIJA (izboljšanje procesa preiskovanja nesreč v prometnem sektorju) 
 
Rok za prijavo: 16. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ČRNA GORA (krepitev revizijskega organa) 
 
Rok za prijavo: 21. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
LIBANON (gozdarski ukrepi) 
 
Rok za prijavo: 21. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ALBANIJA (konsolidacija zmogljivosti sodnih izvršb) 
 
Rok za prijavo: 3. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ZAHODNI BREG IN GAZA (razvojni program za področje zemlje in vode) 
 
Rok za prijavo: 6. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 

mailto:matjaz.stefancic@cnvos.si
http://www.eu-si.info/index.php/dogodki/eu-globalni-akter
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389193908370&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135388
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389194122929&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135391
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389194318506&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135358
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389194417107&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135374
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389194711700&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135223


VSE DRŢAVE (opolnomočenje marginaliziranih in ranljivih oseb ter oseb, ki so odvisne od 
neformalne ekonomije) 
 
Rok za prijavo: 19. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
VSE DRŢAVE (podpora ustanovam s področja javnega zdravja) 
 
Rok za prijavo: 17. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
DRŢAVE VZHODNEGA PARTNERSTVA (podpora pri implementaciji akcijskih načrtov za trajnostno 
energijo) 
 
Rok za prijavo: 21. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
RUSIJA (nedrţavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 3. marec 2014. 
 
Več informacij 

 

 
Vprašanja in odgovori glede razpisa DEAR 
 
Evropska komisija je objavila prvi dokument z zbranimi vprašanji in odgovori glede aktualnega 
razpisa DEAR. Dokument najdete na spletni strani EuropeAid. 
  

 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem 
Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016 
 
MZZ je 27. decembra 2013 objavilo Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega 
sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016. 
 
Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem 
Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016, ki jih izvajajo NVO registrirane v RS, ustanove na področju 
razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada RS in izvajalci negospodarskih javnih služb v 
RS. 
 
Razpisana so 3 vsebinska področja: 
(A)   Varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda; 
(B)   Skrb za dobrobit otrok; 
(C)   Krepitev vloge žensk. 
 
MZZ bo za financiranje do 6 projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v 
letih 2014, 2015 in 2016 namenilo do 480.000 EUR, in sicer za posamezni projekt do 80.000 EUR. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389194958129&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389195190454&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135178
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389195333776&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135376
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389195682826&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134863


 
V okviru razpisanih sredstev bo financiran vsaj en projekt v Črni gori in vsaj en projekt v Makedoniji, 
za preostale do 4 razpisane projekte lahko upravičeni prijavitelji prijavijo projekte v eni ali več 
ciljnih državah hkrati (regionalni projekti). Ciljne države so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna 
gora, Kosovo, Makedonija in Srbija. 
 
Rok za oddajo vlog je 7. februar 2014. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na 
spletni strani MZZ. 

 

 
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 
2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 27. decembra 2013 objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa 
Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Rok za prijavo je 28. februar 2014, več informacij in 
razpisno dokumentacijo pa najdete na spletni strani MGRT. 

 

 
»Razpis za so-organizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega dela - mednarodni 
tabori 2014« 
 
Zavod Voluntariat je objavil »Razpis za so-organizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega dela 
- mednarodni tabori 2014«. Rok za prijavo je 26. januar 2014, že 20. januarja pa bodo organizirali 
srečanje, na katerem se bodo lahko prijavitelji podrobneje seznanili z razpisom. Več o tem si lahko 
preberete na spletni strani Zavoda Voluntariat. 
 

 
Razpis Sklada OZN za odpravo nasilja nad ţenskami 
 
Sklad OZN za odpravo nasilja nad ženskami (UN Trust Fund to End Violence against Women) je objavil 
Razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje inovativnih projektov in programov na področju 
preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti za leto 2013. Rok za prijavo je 22. januar 2014. 
Razpis v celoti si lahko preberete tukaj. 
 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni januarja 2014) 
 
Svet 

 
 

 
Delovne priloţnosti 
 

Vodja projekta TRIALOG 
 

Organizacija HORIZONT 3000 je objavila razpis za prosto delovno mesto 
»Vodja projekta TRIALOG«. Rok za prijavo je 20. januar 2014, izbrani kandidat (m/ž) pa bo z 
delom pričel 1. marca 2014. Razpis v celoti si lahko preberete tukaj.   

 
 

 

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/32978/943573a68cf88f0e39cdd79fa4826359/
http://norwaygrants.si/objava-javnega-razpisa/
http://www.zavod-voluntariat.si/?page_id=314
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women/application-guidelines
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/worldwide_01000_en.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/project_manager_trialog_12_2013.pdf

