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Slovenske nevladne organizacije še vedno pomagajo
prizadetim na Balkanu
Ljubljana, 9. julij 2014 - Številne slovenske NVO nadaljujejo s
pomočjo prizadetim na območjih, ki so jih v maju prizadele
poplave. Zbiranje materialne pomoči se počasi zaključuje, organizacije pa so začele s programi
obnove prizadetih področij. Na spletni strani Humanitarnega odzivnega centra (HOC) objavljamo
nove informacije o aktualnih aktivnostih slovenskih NVO za pomoč Balkanu - Človekoljubnega
dobrodelnega društva UP Jesenice, Humanitarnega društva ADRA Slovenija, Humanitarnega
društva Hrana za življenje, Slovenske filantropije, Slovenske karitas, Srbskega kulturnega centra
Danilo Kiš in Zavoda Krog. Objavljamo pa tudi podatke za nakazila denarnih prispevkov, ki jih
organizacije še vedno zbirajo.

Povabilo k oddaji predlogov za prejemnika Mednarodne
nagrade za človekove pravice Emilio F. Mignone
Ljubljana, 8. julij 2014 - Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ)
obvešča, da je odprt poziv za Mednarodno nagrado za človekove pravice Emilio F. Mignone. Nagrado
bo že osmo leto zapored podelilo argentinsko zunanje ministrstvo.
Rok za imenovanje kandidatov poteče 15. julija 2014.
Vir: CNVOS

Seznanitev Vlade Republike Slovenije z okvirnimi izhodišči za
medvladni proces za oblikovanje post-2015 okvira
Ljubljana, 4. julij 2014 - Septembra se bodo pričela medvladna
pogajanja o post-2015 okviru, ki bo s koncem leta 2015 nadomestil
razvojne cilje tisočletja (MDGs). V pripravo okvirnih izhodišč RS so bila poleg MZZ vključena še ostala
resorna ministrstva, Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje in širša javnost. Svoje
stališče o post-2015 okviru pa smo pod okriljem Sloge oblikovale in prispevale tudi slovenske
razvojne, humanitarne in okoljske NVO.
Okvirna izhodišča RS za pogajanja o post-2015 okviru si lahko preberete na spletni strani MZZ.

Slovenska karitas zbira pomoč tudi za prizadete v popolavah
v Bolgariji
Ljubljana, 4. julij 2014 - V drugi polovici junija so hude poplave
prizadele tudi severovzhod Bolgarije, in sicer več kot 30.000 ljudi.
Slovenska karitas je zato takoj namenila 5.000 EUR lokalni Karitas v
Bolgariji, nato pa pričela z zbiranjem sredstev za prizadeto
prebivalstvo.
Če želite oz. lahko pomagate tudi vi, poiščite dodatne informacije o zbiranju sredstev za Bolgarijo
na spletni strani Slovenske karitas.
Foto: WN

Ban Ki-moon predstavil najnovejše poročilo o napredku na področju
doseganja razvojnih ciljev tisočletja
New York, 7. julij 2014 - Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Ban Kimoon je 7. julija 2014 predstavil najnovejše poročilo o napredku na področju
doseganja MDGs (Millennium Development Goals Report 2014). V skladu s
poročilom je Ban Ki-moon poudaril, da je mednarodna skupnost že dosegla
cilje na področjih zmanjševanja revščine, povečanja dostopa do čiste pitne
vode, izboljšanja življenja prebivalcev revnih četrti (ang. slum) in doseganja
enakosti spolov v osnovnih šolah. Izpostavil je tudi napredek v boju proti
malariji in tuberkulozi ter pri dostopu do zdravljenja okužbe z virusom HIV,
prav tako pa je poudaril, da se od nekaterih ciljev, ki so povezani z večinoma preprečljivimi problemi
(zmanjševanje smrtnosti otrok in mater, povečanje dostopa do sanitacije idr.) oddaljujemo.
Tudi najnovejše poročilo kaže na neenakomeren napredek pri doseganju posameznih ciljev, razlike so
tudi med različnimi regijami in državami, pa tudi med različnimi skupinami prebivalstva. Ban Kimoon pa ob tem opozarja, da ravno ta neravnovesja predstavljajo največjo oviro pri doseganju
napredka, lahko pa se zgodi tudi to, da zaradi njih določeni cilji (na področju rojstva otrok,
smrtnosti mater, univerzalnega izobraževanja in okoljske trajnosti) ne bodo doseženi. Po mnenju Ban
Ki-moon-a so vsi napori za doseganje MDGs izjemnega pomena tudi za oblikovanje post-2015 okvira,
ki bo moral biti osredotočen predvsem na MDGs, ki ne bodo doseženi, pa tudi na tista področja, ki jih
MDGs ne pokrivajo. Največji izziv pa bo predstavljalo spopadanje z naraščajočo neenakostjo, in sicer
tako v bogatih kot tudi revnih državah.
Več o tem si lahko preberete tukaj.

Povabilo k posredovanju komentarjev na Okvirne strateške
dokumente za Albanijo, Srbijo, Turčijo, Črno goro,
Makedonijo in Kosovo
Bruselj, 7. julij 2014 - V okviru CONCORD-ove delovne skupine EPAN,
v kateri sodeluje tudi Sloga, pripravljajo komentarje na Okvirne
strateške dokumente za Albanijo, Srbijo, Turčijo, Črno goro, Makedonijo in Kosovo. O teh
dokumentih bo namreč odbor instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) razpravljal 17. in 18. julija v
Bruslju.
Dokumente objavljamo na Slogini spletni strani, komentarje (v obliki Track Changes) pa zbiramo do
petka, 11. julija do 16. ure na info@sloga-platform.org.

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.

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

Predstavitev projekta Razkrite roke
Kdaj? Četrtek, 10. julij 2014, ob 19. uri.
Kje? Ljubljanska mestna hiša.
Zavod Oloop Ljubljana in Človekoljubno dobrodelno društvo Up
Jesenice vabita na predstavitev projekta Razkrite roke. To je
projekt, ki združuje ženske z imigrantskim ozadjem ter širi znanja in povezuje s tekstilnim ročnim
delom.
Vabilo si lahko ogledate tukaj.

»Srebrenica v očeh EU«
Kdaj? Petek, 11. julij 2014, ob 18. uri.
Kje? Konferenčna dvorana City Hotela (Dalmatinova 15,
Ljubljana).
Zavod Abraham iz Ljubljane ob Evropskem dnevu spomina na žrtve genocida v Srebrenici (11.
julij) vabi na pogovor z naslovom »Srebrenica v očeh EU«. V pogovoru bosta sodelovala bivši poslanec
v Evropskem parlamentu Jelko Kacin in dr. Šemso Osmanović, asistent na Univerzi v Trstu in priča
genocida v Srebrenici, dogodek pa bo povezovala Faila Pašić Bišić.
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Zavoda Abraham.

9. Strateški forum Bled
Kdaj? 1. - 2. september 2014.
Kje? Bled.
MZZ skupaj s Centrom za evropsko prihodnost že devetič
organizira Strateški forum Bled (Bled Strategic Forum - BSF).
Glavna tema letošnjega BSF bo Moč zaupanja, ob osrednjem forumu pa se bosta tudi tokrat odvila
Poslovni strateški forum Bled in Strateški forum Bled za mlade.
Podrobnejše informacije o 9. BSF najdete na spletni strani MZZ ali na spletni strani BSF.

Poletna šola o Združenih narodih: kompetence mladih za izzive
globaliziranega sveta
Kdaj? 10. - 12. september 2014.
Kje? Ljubljana.
Društvo za ZN za Slovenijo organizira »Poletno šolo o Združenih narodih:
kompetence mladih za izzive globaliziranega sveta«. 3-dnevna konferenca je
namenjena mladim (18 – 30 let), aktivnim v mladinskih oz. nevladnih organizacijah. Na konferenci
bodo udeleženci pridobili znanja in veščine za njihovo prihodnje udejstvovanje in poklicno pot, novo
pridobljena znanja pa bodo prenesli tudi v organizacije, v katerih so aktivni, in tako okrepili
zmogljivosti teh organizacij.
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Rok za prijavo je 5. avgust 2014. Več informacij o
konferenci in povezavo do prijavnega obrazca najdete v vabilu.

Spletni seminar o ne-rasti
Kdaj? Četrtek, 10. julij 2014, ob 13. uri.
DEEEP in CONCORD-ov forum DARE vabita na spletni seminar o ne-rasti
(ang. degrowth), katerega poudarek bo na prihajajočem Vrhu evropskih
državljanov (European Citizens Summit) in na paradigmi ne-rasti kot
potencialni rešitvi za pravičnejšo in bolj demokratično Evropo.
Več informacij o seminarju najdete na spletni strani DEEEP.

Donatorska konferenca za poplavljene na Balkanu
Kdaj? Sreda, 16. julij 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
V Bruslju bo naslednjo sredo potekala donatorska
konferenca, na kateri bodo zbirali sredstva za odpravo
posledic katastrofalnih poplav v Srbiji ter Bosni in
Hercegovini. Konferenco organizira Evropska komisija,
soorganizatorki sta Francija in Slovenija. Skupen predlog
za sredstva, v katerem so tudi predlogi petih članic
mreže Sloga, bo predstavila tudi Slovenija.
Na donatorsko konferenco bodo ob predstavnikih držav povabili tudi mednarodne donatorje,
mednarodne finančne institucije in pomembnejše NVO. Na vabilo MZZ se je Sloga odzvala s projekti
Humanitarnega društva Hrana za življenje, Humanitarnega društva ADRA Slovenija,
Človekoljubnega dobrodelnega društva Up, Slovenske filantropije in Zavoda Krog, saj te
organizacije že delujejo na terenu. MZZ jih je vključil v skupen predlog, ki ga bodo predstavili
donatorjem na konferenci v upanju na čim več sredstev za programe pomoči in obnove na prizadetih
območjih.
Na konferenci bodo predstavili tudi poročilo o potrebah na prizadetih območjih, pri katerem
sodelujejo EU, Svetovna banka in ZN.
Poplave, ki so državi prizadele v drugi polovici maja, so posredno ali neposredno prizadele okoli tri
milijone ljudi, prve ocene pa govorijo o več milijardah evrov škode na infrastrukturi, gospodarstvu in

poslopjih. Posledice poplav bodo imele dolgoročen vpliv na socialno-gospodarsko rast v obeh državah
in lahko pomembno vplivajo na njuno sposobnost za razvoj ali utrditev reform.

Tečaj na temo oblikovanja strategij in projektov na
področju humanitarne pomoči
Kdaj? 18. avgust 2014 - 10. april 2015.
Kje? Učenje na daljavo in Kampala (Uganda).
Geneva Centre for education and research in humanitarian action (CERAH) vabi k prijavi na tečaj
na daljavo z naslovom Designing Strategies and Projects for Humanitarian Action. Tečaj vključuje
tudi 10-dnevno praktično delo v Ugandi.
Rok za prijavo je 18. julij 2014, več informacij o tečaju, vključno z možnostjo kritja delne
šolnine, pa najdete na spletni strani CERAH.

Tečaj »Prepare to Respond II«: Simulacijska vaja »Varnost in
logistika«
Kdaj? 22. - 26. september 2014.
Kje? Laubegg, Avstrija.
Avstrijski Rdeči križ in organizacija RedR iz Velike Britanije v okviru skupnega programa
»Prepare to Respond II« vabita na Simulacijsko vajo »Varnost in logistika«. Udeleženci 5-dnevnega
tečaja bodo spoznali različne pristope in ukrepe, s katerimi bodo lahko izboljšali svoj odziv na
humanitarne krize.
Rok za prijavo je 24. avgust 2014, več informacij o usposabljanju pa najdete na spletni strani RedR.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 3. in 9. julijem 2014)
SRBIJA (podpora nacionalnemu azilnemu sistemu)
Rok za prijavo: 16. september 2014.
Več informacij
MAROKO (spremljanje kazalnikov socialne zaščite)
Rok za prijavo: 12. september 2014.
Več informacij

MAROKO (varstvo potrošnikov)
Rok za prijavo: 12. september 2014.
Več informacij
MAROKO (zagotovitev prevoza nevarnega blaga na podlagi mednarodnega zakonodajnega okvira)
Rok za prijavo: 12. september 2014.
Več informacij
MAROKO (upravljanje vodnih virov)
Rok za prijavo: 12. september 2014.
Več informacij
MAROKO (nadzor fitofarmacevtskih sredstev, gnojil in rastnih substratov)
Rok za prijavo: 12. september 2014.
Več informacij
MALAVI (odpornost skupnosti na podnebne spremembe)
Rok za prijavo: 17. september 2014.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Razpis za NVO Veleposlaništva ZDA
Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je objavilo nov razpis za NVO, v okviru katerega bodo posebno
pozornost pritegnili predvsem projekti s področja raznolikosti, sprave, pozitivnega slovenskega
regionalnega sodelovanja, ekonomskega razvoja (vključno z inovacijami in podjetništvom), okolja in
znanosti ter prostovoljstva in korporativne družbene odgovornosti.
Prav tako naj projekti podpirajo raziskave, razprave in spodbujajo sodelovanje med ZDA in Slovenijo,
vključno s: spodbujanjem podjetništva in gospodarskega razvoja, vključenostjo mladih v civilno
družbo, spodbujanjem čezmejnega razvoja, spodbujanjem integracije držav v jugovzhodni Evropi v
evroatlantske institucije, spodbujanjem civilne vključenosti in socialne odgovornosti, naslavljanjem
mednarodno-varnostnih vprašanj, naslavljanjem protiterorističnega delovanja, spodbujanjem
okoljskih in/ali zelenih aktivnosti, obnovljive energije in nove tehnologije, naslavljanjem ženske
problematike, spodbujanjem odgovornih in neodvisnih medijev, spodbujanjem med-etničnega dialoga
in naslavljanja manjšinskih vprašanj.
Rok za prijavo je 1. avgust 2014. Več informacij o razpisu najdete na naslednji povezavi.

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 julija 2014)
Čad
Irak

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 Ekvilib Inštitutu, CONCORD-u in Overseas Development Institute
Obveščamo vas o naslednjih odprtih razpisih za prosta delovna mesta:
- strokovni sodelavec oz. sodelavka na področju družbene odgovornosti (Ekvilib Inštitut; rok za
prijavo: 15. julij 2014)
- svetovalec oz. svetovalka za pripravo publikacije o sodelovanju med delegacijami EU in
organizacijami civilne družbe (CONCORD; rok za prijavo: 13. julij 2014);
- več prostih delovnih mest pa trenutno razpisuje tudi Overseas Development Institute.

