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Vabljeni na Dneve zagovorništva 2013 
 

SLOGA vabi na Dneve zagovorništva 2013, ki bodo 
potekali 7. in 8. maja 2013 v prostorih Sloge 

(Metelkova 6, Ljubljana). Program bo vključeval dve usposabljanji, ki ju bo vodil Gerasimos 
Kouvaras, direktor Action Aid Greece: 

 Usposabljanje Zagovorništvo in kampanje - osnovna raven (7. maj, 9.00 - 17.00); 
 Usposabljanje Zagovorništvo in kampanje - višja raven (8. maj, 11.00 - 17.00); 

in pa:  
 Zagovorniški zajtrk - razpravo z Martino Skok (Ministrstvo za zunanje zadeve), Gašperjem 

Ježem (Center za mednarodno sodelovanje in razvoj), Majo Bučar (Fakulteta za družbene 
vede) ter Benom Slayom (United Nations Development Programme) o procesu post-2015 
in vlogi civilne družbe (8. maj, 9.00 - 11.00).  

 
Prijave zbiramo do 26. aprila 2013 na e-naslov ales.rovsnik@sloga-platform.org, vabilo s 
programom in prijavni obrazec pa najdete v priponkah na Slogini spletni strani. 

 

Povabilo k sodelovanju pri pripravi sporočil za javnost ob svetovnih dnevih 

Ljubljana, 8. april 2013 – Ponovno vas obveščamo, da SLOGA načrtuje v 
sodelovanju s svojimi članicami pripraviti sporočila za javnost ob nekaterih 
pomembnejših svetovnih dnevih za področje mednarodnega razvojnega 
sodelovanja: 

 
- svetovni dan socialne pravičnosti (20. februar), 
- svetovni dan voda (22. marec), 
- svetovni dan Zemlje (22. april), 
- svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj (21. maj), 
- svetovni dan okolja (5. junij), 
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- svetovni dan humanitarnosti (19. avgust), 
- mednarodni dan pismenosti (8. september), 
- mednarodni dan demokracije (15. september), 
- mednarodni dan miru (21. september), 
- mednarodni dan boja proti revščini (17. oktober), 
- mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj (5. december), 
- svetovni dan človekovih pravic (10. december), 
- svetovni dan človeške solidarnosti (20. december). 
 
Vljudno prosimo vse, ki bi zaradi poznavanja omenjenih področij želeli sodelovati pri pripravi 
sporočil, da nam to sporočite najkasneje do 12. aprila 2013 na ana.kalin@sloga-platform.org 
ali novice@sloga-platform.org.  
 

 
Povabilo k sodelovanju pri 11. številki Slogopisa 

 
Ljubljana, 8. april 2013 - SLOGA vas vabi k sooblikovanju že 
11. številke Slogopisa, razvojnega časopisa, ki vključuje 
zanimive in aktualne novice s področja mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči doma in po 

svetu, intervjuje, predstavitve aktivnosti NVO, aktualno dogajanje političnih odločevalcev, strokovne 
članke in napovednik dogodkov. 
 
Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri: 
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje in 
humanitarna pomoč, velikost vsaj 3MG); 
b. rubriki »Novičke doma in po svetu«: priprava krajšega članka o aktualnem dogajanju v času med 
februarjem in majem 2013 (150 besed + fotografija v velikosti nad 1MG); 
c. rubriki »NVO utrinki«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks 
(550-600 besed z obvezno fotografijo v velikosti nad 1MG); 
d. rubriki »Napovednik dogodkov«: priprava krajše novičke o dogodku z informacijo kaj, kje, kdaj 
bo dogodek potekal (v časovnem obdobju od junija do septembra 2013). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 10. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k 
posredovanju dodatnih idej glede vsebin (strokovni članki, intervjuji), ki bi jih želele prebirati v 
prihodnjih številkah Slogopisa. Prosimo, da se avtorji držite navodil glede dolžine člankov in 
pripadajočega slikovnega materiala. Končen izbor objavljenih člankov bo naredil urednik (v primeru 
večjega števila prispelih člankov na podlagi kvalitete članka in datuma prejema slednjega). 
 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je 30. april 2013. 
 

 

SKUHNA te vabi za mizo! 
 

Ljubljana, 5. april 2013 - Sodeluj in s svojimi pogledi sooblikuj 
kulturno-kulinarične dogodke bližnjih in daljnih dežel! Spoznaj 
okuse, vonje in legende Afrike, Azije in srednje ter južne Amerike. 
Svetovna kuhinja po slovensko!  

 
Skuhna te lepo vabi, da rešiš kratek spletni vprašalnik. Za 
odgovarjanje potrebuješ manj časa kot ga potrebuje jajce, da se 
trdo skuha! Tvoji odgovori bodo v pomoč pri pripravi dogodkov 
posvečenih kulinariki dežel svetovnega juga. Skuhna bo tri 
sodelujoče nagradila z vabilom na doživljajski večer za dve osebi. 

 
Skuhna, širni svet na našem krožniku, je inovativen projekt socialnega podjetništva, ki sta ga 
zavoda Global in Voluntariat razvila skupaj z migranti, ki živijo v Sloveniji. Migranti so mojstri in 
mojstrice kulinarike svojih dežel. Združeni so v projektu Skuhna, kjer pripravljajo doživljajske 
dogodke: kulinarične delavnice v krajših in daljših izvedbah ter catering za (poslovne) dogodke.  
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Projekt Skuhna - Svetovna kuhinja po slovensko, sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti v okviru razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti«. Namen projekta je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim 
ciljnim skupinam (migrantom in beguncem) na trgu dela z razvojem dejavnosti socialnega 
podjetništva kot trajnega opravljanja dejavnosti. Več o Skuhni na: www.skuhna.si.  
 

 

Vmesna ocena uspešnosti izvajanja Resolucije o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju za obdobje do leta 2015 

 
Ljubljana, 5. april 2013 - MZZ je pripravilo Vmesno oceno uspešnosti izvajanja 
Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za 
obdobje do leta 2015. Izvajanje Resolucije je ocenjeno kot zmerno pozitivno, saj 
se je v ocenjevanem obdobju področje MRS sicer razvijalo, spremenila pa se je 

tudi gospodarska situacija v RS, kar je vplivalo na izvajanje posameznih usmeritev Resolucije. 
Vmesno oceno v celoti si lahko preberete v priponki na spletni strani MZZ.  

 

 
NAJ knjiga meseca aprila v knjižnici Hiša svetov 

 
Ljubljana, 4. april 2013 - Društvo Humanitas obvešča, da so v knjižnici Hiša svetov 
izbrali NAJ knjigo meseca aprila – »The History of Development: From Western Origins 
to Global Faith«, delo avtorja Gilberta Rista, ki pojem »razvoj« definira na podlagi 
opazovanja raznih zgodovinski interpretacij gibanj, verovanj in sistemov. Več o tem si 
lahko preberete na Humanitasovi spletni strani.  

 

 
Slovenska filantropija vabi k soustvarjanju 14. Festivala 
prostovoljstva 

 
Ljubljana, 3. april 2013 – Slovenska filantropija, Združenje za 
promocijo prostovoljstva, vabi k soustvarjanju 14. Festivala 
prostovoljstva, ki bo potekal med 18. in 25. majem 2013. Ker se želijo 

v Evropskem letu državljanov vsem prostovoljcem zahvaliti za njihov trud in nesebično pomoč, bo 
letošnji festival potekal pod sloganom »Prostovoljci – nosilci sprememb«. Rok za prijavo je 6. maj 
2013, več informacij in prijavnico pa najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org. 
 

 

Poziv za predloge za podelitev Priznanja Živka Pregla v letu 2013 
 
Ljubljana, 4. april 2013 - Odbor za podeljevanje priznanj Živka Pregla vabi posameznike in 
organizacije, da predlagajo kandidate oz. kandidatke za prejem Priznanja Živka Pregla v letu 2013 
na področju civilnodružbenih dejavnosti v Sloveniji, povezanimi z vrednotami odprte družbe. Rok za 
oddajo predloga je 20. april 2013, celoten poziv pa si lahko preberete na spletnih straneh 
Slovenske filantropije in Mirovnega inštituta.    
   
 

 

Objava podatkov o uradni razvojni pomoči v letu 
2012 

 
Bruselj, 3. april 2013 – Podatki o pomoči, ki jih je OECD 
objavila 3. aprila 2013, med drugim kažejo, da je 
uradna razvojna pomoč (ODA) EU in njenih držav članic 

v letu 2012 padla za 4 odstotke. Gre za največji padec ODA od leta 1997 ter sledi 2-odstotnemu 
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padcu v letu 2011. Na objavljene podatke se je še isti dan odzvala Evropska konfederacija za pomoč 
in razvoj – CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, in opozorila na grožnjo prenehanja podpore več 
milijonom revnim ljudem po celem svetu. Pomoč najrevnejšim prebivalcem sveta se sooča z zelo 
velikimi rezi, pa čeprav evropska javnost podpira razvojno pomoč. V letu 2012 je do največjega 
upada sredstev prišlo v Španiji (-49,7%), sledita pa Italija (-34,7%) in Grčija (-17%), medtem ko svetlo 
točko predstavlja Velika Britanija, ki je v letu 2013 dosegla svojo zavezo o namenitvi 0,7% BND za 
ODA. Slovenija spada med tistih sedem držav članic EU, ki so v primerjavi z lanskim letom obdržale 
odstotek BND, namenjen za ODA (v primeru Slovenije le-ta znaša 0,13%), kar ponovno predstavlja 
slabo novico za uresničitev razvojne zaveze Slovenije, tj., da bo do leta 2015 za razvojno pomoč 
namenila 0,33% BND. Nezadovoljstvo nad neuspehom EU je izrazila tudi Evropska komisija ter države 
članice pozvala k izpolnitvi svojih razvojnih zavez (več o tem si lahko preberete na naslednji 
povezavi).      
 
    

 
Koristni viri 
 
Newsletter 2013/01; Zavod Voluntariat. 
 
»Religion, identity, culture, social change and minority politics in the Black sea region«; Akkaya, 
Saffet in Rejane Pinto Costa. 2013. Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije 
(IFIMES). 
 
»ICTY:"Meronization" of our future«; 2013. Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske 
študije (IFIMES). Najbolj zanimive dele analize si lahko preberete na spletni strani IFIMES. 
 
Migration & Environment Newsletter (Issue 1, March 2013); International Centre for Migration 
Policy Development (ICMPD). 
 
 

 
 

Dogodek na temo priprav črpanja kohezijskih 
skladov za naslednjo finančno perspektivo 

 
Kdaj? V četrtek, 18. aprila 2013, ob 13. uri. 

 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: SLOGA vabi na dogodek, v okviru katerega bo predstavnica CNVOS-a predstavila slovensko 
razvojno načrtovanje 2014 - 2020 ter s tem povezane priprave na kohezijske sklade. Seznanili se 
boste s Strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2020, s predlogom izhodišč Strategije in s pomembnimi 
usmeritvami za NVO. Predstavitvi bo sledila razprava o vključevanju razvojnih NVO v procese 
načrtovanja. Več informacij in prijave na mojca.krisper@sloga-platform.org do 15. aprila 2013. 
  

 

Mesec pomladanskih čistilnih akcij 2013 

 
Kdaj? 22. marec – 22. april 2013. 

 
Kje? Slovenija.  

 
Opis: Ekologi brez meja, Turistična zveza Slovenije in organizatorji čistilnih akcij 

vabijo vse prebivalce Slovenije, da sodelujejo pri čistilnih akcijah in pomagajo očistiti Slovenijo, še 
posebej na vseh območjih, ki so jih lansko jesen močno prizadele poplave. Informacije o tem, kdaj 
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bo čistilna akcija potekala v vašem kraju, najdete v seznamu čistilnih akcij 2013. Več o tem si lahko 
preberete na spletni strani društva Ekologi brez meja. 
 

 
Predavanje »Hate speech and incitement to genocide« 

 
Kdaj? V sredo, 10. aprila 2013, ob 17. uri. 

 
Kje? Velika dvorana Fakultete za družbene vede v Ljubljani. 

 
Opis: Fakulteta za družbene vede vas v sodelovanju z Društvom za Združene narode 

za Slovenijo ter MZZ vabi na predavanje g. Adame Dienga, ki ga je generalni sekretar Združenih 
narodov Ban Ki-Moon imenoval za posebnega svetovalca o preprečevanju genocida. Vabilo si lahko 
preberete v priponki. 
 

 

Burkina Faso skozi oči prostovoljke 
 

Kdaj? V četrtek, 11. aprila 2013, ob 20. uri. 
 

Kje? Kavarna Sputnik (Tržaška cesta 128, Ljubljana). 
 

Opis: Zavod Voluntariat vljudno vabi na predavanje Vesne Gorenc, ki je 
tri mesece preživela v Burkini Faso kot prostovoljka Zavoda Voluntariat. Predavanje bo temeljilo na 
njenih doživetjih, spominih in občutkih. Popeljala vas bo skozi svojo nepozabno izkušnjo, vam 
predstavila program globalnega prostovoljstva »GLEN«, ki ji je to izkušnjo tudi omogočil, in govorila 
o pomenu globalnega prostovoljstva. Po predavanju bo možen tudi klepet s predstavniki Zavoda 
Voluntariat, v okviru katerega se boste lahko seznanili še z drugimi programi mednarodnega 
prostovoljstva, kako se vključiti v te programe idr. Za več informacij pokličite na 031 81 39 39. 
 

 

Predstavitev knjige »Ozaveščanje o trajnostnem razvoju« 
 

Kdaj? V petek, 12. aprila 2013, ob 16. uri. 
 
Kje? V dvorani "Grad", Hotel Lev - 13. nadstropje (Vošnjakova 1, Ljubljana). 
 
Opis: IFIMES vas v okviru cikla predavanj »EU in ZDA« vabi na predstavitev knjige z naslovom 
»Ozaveščanje o trajnostnem razvoju«, ki jo bo predstavil njen sourednik Marc R. Pacheco. Knjiga z 
originalnim naslovom »Communicating Sustainability« je nastala v okviru projekta »Sustainable 
Future Campaign«, katerega glavna ideja je bila združiti ljudi različnih poklicev, idej in razmišljanj, 
da bi spregovorili o svojih pogledih na trajnostni razvoj. Več informacij o dogodku najdete na spletni 
strani IFIMES.  

 

 
Varuhi znanja - zdravilna moč zelišč in znanja v Indiji 

 
Kdaj? V ponedeljek, 22. aprila 2013, ob 18. uri. 

 
Kje? Knjižnica Bežigrad (Einspielerjeva ulica 1, Ljubljana).  

 
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vas vabita na dogodek 
Varuhi znanja - zdravilna moč zelišč in znanja v Indiji, v okviru 
katerega vam bosta Anka Kočevar in Denis Oprešnik prek videa 
predstavila življenje gunijev, tradicionalnih indijskih zdravilcev, 

in njihove življenjske zgodbe. Spoznali boste tudi indijsko NVO Rashtriya Guni Mission, ki se v 
pokrajini Radžastan ukvarja z več področji, med drugim tudi z izobraževanjem otrok, njeno 
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sodelovanje z društvom Humanitas ter možnosti, kako lahko tudi sami prispevati k izboljšanju 
pogojev izobraževanja tamkajšnjih otrok. Več informacij o dogodku najdete na Humanitasovi spletni 
strani. Foto: Društvo Humanitas 
 

 

14. Blejski forum o Evropi - 
Evropa za Afriko & Afrika za 
svet 

 
Kdaj? 7. - 8. maj 2013. 

 
Kje? Bled. 
 
Opis: Z namenom obeleženja 50. obletnice ustanovitve Organizacije afriške enotnosti se bo v okviru 
14. Blejskega foruma o Evropi z naslovom »Evropa za Afriko & Afrika za svet« odvil že 2. Dan Afrike v 
Sloveniji. Več informacij o dogodku najdete na spletu. 
 
 

 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 3. in 9. aprilom 2013) 
 
GABON (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 24. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
AZERBAJDŽAN (podpora pri implementaciji institucionalne reforme) 
 
Rok za prijavo: 8. julij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
BOLIVIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 8. julij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 23. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
MALAVI (podpora pri izboljšanju prehranskega statusa ranljivih skupin) 
 
Rok za prijavo: 4. julij 2013. 
 
Več informacij 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1365421973357&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133701


 
JUŽNA AFRIKA (razvoj spretnosti in ustvarjanje delovnih mest) 
 
Rok za prijavo: 21. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
JUŽNA AFRIKA (dostopnost in kvaliteta osnovnega zdravstva) 
 
Rok za prijavo: 4. junij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
SUDAN (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 19. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
BOSNA IN HERCEGOVINA (protikorupcijska strategija) 
 
Rok za prijavo: 16. julij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
DOMINIKANSKA REPUBLIKA (EIDHR) 
 
Več informacij 
 

 
ARGENTINA (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Napoved razpisa Evropske ustanove za demokracijo 
 
Prvi razpis v okviru Evropske ustanove za demokracijo (European Endowment for Democracy - EED) 
bo objavljen junija 2013. EED bo podpirala tako politične aktiviste kot tudi gibanja za 
demokratizacijo, vključno z neregistriranimi skupinami. Slednje namreč do sedaj niso bile upravičene 
do prijave za pridobitev sredstev EU. Več o tem si lahko preberete v priponki. 

 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2013, objavljeni po 1. marcu 2013) 

 
Filipini  
 
Mozambik 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1365422185495&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134105
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1365422299930&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134286
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1365422398208&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134303
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1365422440205&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134313
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1365422541315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134236
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1365422579940&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133655
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april13/eed%20napoved%20razpisa%20grupa%20zagranica.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/philippines.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/mozambique_01000_en.pdf


Pacifik (DIPECHO) 
 
Mali 

 
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi, na 
Slogini spletni strani pa objavljamo tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih.  
 
 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti 
 

Povabilo k prijavi na TRIALOG-ov študijski obisk v Bruslju 
 

SLOGA bo med 27. in 30. majem 2013 predstavniku/-ci ene 
izmed članic Sloge omogočil udeležbo na študijskem obisku v 

Bruslju. Cilji študijskega obiska, katerega osrednja tema bo skladnost politik za razvoj (Policy 
Coherence for Development – PCD) so: povečanje razumevanja evropske razvojne politike (s 
posebnim poudarkom na PCD) in zagovorniške vloge razvojnih NVO na področju oblikovanja razvojnih 
politik ter obisk evropskih institucij, ki bi lahko podprle aktivnosti NVO. Prednost pri izboru bo imel/-
a kandidat/-ka, ki se spozna na področje PCD (v povezavi z migracijami) in bo aktivno prispeval k 
Sloginem procesu na tem področju. Svojo prijavo pošljite na e-naslov mojca.krisper@sloga-
platform.org najkasneje do petka, 12. aprila 2013. 
 

 
Usposabljanje »Evalvacija razvojnih projektov« 

 
SLOGA vabi na usposabljanje s področja evalvacije 
razvojnih projektov, ki bo potekalo 23. in 24. aprila 

2013 v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Usposabljanje, ki ga bo vodila sodelavka Sloge, 
Mojca Krisper-Figueroa, je namenjeno predstavnikom NVO, ki načrtujejo in izvajajo razvojne 
projekte ter si želijo povečati njihovo učinkovitost. Vsi zainteresirani pošljite izpolnjeno 
prijavnico (najdete jo v priponki na Slogini spletni strani, kjer objavljamo tudi vabilo na 
usposabljanje) na ales.rovsnik@sloga-platform.org najkasneje do 16. aprila 2013. 
 
 

 

Prostovoljci Združenih narodov – enoletni program na 
Zelenortskih otokih 

 
Republika Slovenija si skladno z »Resolucijo Republike Slovenije o 

mednarodnem razvojnem sodelovanju do 2015« prizadeva za krepitev prisotnosti v Afriki, ki je 
opredeljena kot tretje geografsko prednostno območje slovenskega mednarodnega razvojnega 
sodelovanja. Septembra 2010 je MZZ sklenilo sporazum s Prostovoljci Združenih narodov (United 
Nations Volunteers - UNV), ki omogoča napotitev prostovoljcev na predstavništva Združenih narodov 
in drugih organizacij v državah v razvoju. Prva slovenska prostovoljka v okviru tega programa je na 
Zelenortskih otokih eno leto delala v skupni pisarni organizacij UNDP – United Nations Development 
Programme, UNFPA – United Nation Population Fund in UNICEF – United Nations Children's Fund 
(okoljska enota). 
V skladu z dogovorom med Slovenijo in UNV bo drugi enoletni program z nazivom Population and 
Development Specialist - Strengthening capacities for Population and Development interventions 
(Result 7: Youth, women and marginalized groups' voluntary participation in recovery and 
development decision-making is enhanced) ponovno potekal na Zelenortskih otokih. 
Program UNV s prostovoljstvom prispeva k miru in razvoju po vsem svetu. Prostovoljstvo je močna 
motivacija za dejavno vključevanje posameznikov v spopadanje z izzivi razvoja in lahko spremeni 
njegov potek in naravo. UNV se skupaj s partnerji zavzema za priznanje prostovoljcem, jih vključuje 
v razvojno načrtovanje in poskuša mobilizirati čim več prostovoljcev po celem svetu. Prostovoljstvo 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/DIPECHO_pacific.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/mali.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
http://www.sloga-platform.org/sloga/drugi-domaci-in-mednarodni-razpisi/blog
mailto:mojca.krisper@sloga-platform.org
mailto:mojca.krisper@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/izobrazevanja/blog
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/marec13/usposabljanje%20evalvacija%20april%202013%20-%20final.pdf
mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org
http://www.unv.org/
http://www.unv.org/


sprejema kot univerzalno in vseobsežno in ga priznava v njegovi različnosti ter priznava tudi 
vrednote, na katerih temelji: svobodna volja, predanost, aktivno sodelovanje in solidarnost. 
Izbirni postopek vodi UNV, ki bo kandidate o nadaljnjih korakih postopka obvestil po e-pošti. Več 
informacij in podroben opis projekta lahko najdete na spletni strani MZZ. 

 
 

 

 

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/razpisi_mednarodnih_organizacij_za_delovna_mesta/novica/article/3323/31878/6956c625ccc5b0633acb553fe087d6dd/

