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Vabilo na mladinski mirovniški tabor Mladi za mir
Ljubljana, 13. avgust 2014 - Humanitarno društvo ADRA Slovenija
vabi mlade med 18. in 25. letom na mednarodni mirovniški tabor
Mladi za mir, kjer se bo zbralo 60 mladih iz štirih držav, gostja pa bo
Nobelova nagrajenka za mir Leymah Gbowee iz Liberije. Tabor bo
potekal v Avstriji od 14. do 22. septembra, prijave sprejemajo do
25. avgusta 2014.
Populizem, nestrpnost, diskriminacija manjšin, migrantov in vseh, ki so drugačni, se v EU povečujejo.
Za ustvarjanje miru (ne le kot odsotnosti vojne ali nemirov) si moramo prizadevati vsi. Enotedenski
mednarodni mladinski mirovniški tabor z interaktivnimi ustvarjalnimi delavnicami bo udeležencem
omogočal razvijanje in poglabljanje socialnih veščin s poudarkom na strpnosti, spoštovanju,
izgradnji miru, preprečevanju sporov in spravi. Udeleženci bodo ob mednarodnem dnevu miru, ki
je 21. septembra, imeli edinstveno priložnost srečati se z Nobelovo nagrajenko za mir, Leymah
Gbowee iz Liberije.
Iz Slovenije se lahko tabor udeleži 15 mladih, starih od 18. do 25. let, ki jih zanima tematika
izgradnje miru in aktivno govorijo angleški jezik. Udeležba na taborjenju je brezplačna, vključuje
tudi nastanitev v mladinskem domu, prehrano, izlete in potne stroške.
Več informacij najdete na naslednji povezavi.

We feel Slovenia and India
Ljubljana, 13. avgust 2014 - Zavod Voluntariat išče prostovoljce med 18. in
30. letom za udeležbo na projektu EVS, ki bo potekal v Indiji pri NVO ETASHA
iz New Delhija. Glavni namen projekta je spodbujanje aktivnega globalnega
državljanstva in medkulturnega učenja, kar prostovoljci krepijo preko
sodelovanja pri organizaciji in izvedbi delavnic aktivnega državljanstva,
globalnega učenja in socialnega vključevanja mladih. Sodelovanje z lokalno
mladino in drugimi prostovoljci je nedvomno motivacija, ki pripomore, da prostovoljci prakticirajo
aktivno globalno državljanstvo tudi ob vrnitvi domov.
Za šestmesečni projekt, ki se bo pričel 5. januarja 2015, trenutno iščejo 3 prostovoljce. Po tem
obdobju bo razpisan še en razpisni rok za šest mesecev za 2 prostovoljca. Prijavnico z
življenjepisom v angleščini pošljite do 5. septembra 2014 na e-naslov globalno@zavodvoluntariat.si (Katja Celin Yere). Intervjuji s kandidati, izbranimi v prvem krogu, bodo potekali
predvidoma v drugem tednu septembra.
Več informacij o projektu najdete tukaj.
Vir: Zavod Voluntariat

Postani EVS prostovoljec v Jordaniji
Ljubljana, 13. avgust 2014 - Zavod Voluntariat v sodelovanju z organizacijo
East & West Center for Human Resources Development vabi mlade med
18. in 30. letom, da se pridružijo prostovoljski misiji, ki bo potekala v
palestinskem begunskem taboru. Glavni namen projekta je spodbujanje
medkulturnega dialoga med mladimi iz Evrope in Bližnjega Vzhoda,
razbijanje stereotipov ter vključevanje v proces aktivnega globalnega
učenja. Prostovoljci bodo z delom v taboru ter v sodelovanju z lokalnim
prebivalstvom pridobivali pomembne izkušnje in razvijali svoje osebne in strokovne kompetence.
Za šestmesečni projekt, ki se bo pričel v začetku novembra, iščejo 3 prostovoljce. Prijavnico z
življenjepisom v angleščini pošljite do 5. septembra 2014 na e-naslov globalno@zavodvoluntariat.si (Katja Celin Yere). Intervjuji s kandidati bodo potekali predvidoma v drugem tednu
septembra.
Več informacij o projektu najdete tukaj.
Vir: Zavod Voluntariat

Društvo za Združene narode za Slovenijo mednarodni dan mladih
obeležuje z izdajo publikacije »Mladi in Združeni narodi«
Ljubljana, 12. avgust 2014 - Letošnji mednarodni dan mladih (12. avgust)
Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo obeležuje z izdajo publikacije
»Mladi in Združeni narodi«. Publikacija zajema pregled aktivnosti OZN na
področju mladih ter možnosti za vključitev v aktivnosti z agende OZN –
instituta mladinskega delegata pri OZN in UNESCO glasnika, pa tudi rezultate
raziskave, v kateri je Društvo za ZN preverjalo stališča slovenskih mladih o
OZN. Publikacija je pripravljena v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije. Svoje misli je v
predgovoru strnil odposlanec generalnega sekretarja OZN za mladino Ahmad Alhendawi, uvodne
besede pa sta zapisali tudi predsednica mladinske sekcije Društva za ZN za Slovenijo Adriana Aralica
in predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc. Publikacijo so pripravili Urška Učakar, Adriana
Aralica, Miha Pongrac in Mateja Robnik.
OZN je prepoznala tudi pomembnost naslavljanja mladinskih vprašanj; mladi so ena izmed prioritet
generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moona in organizacija si preko različnih instrumentov prizadeva

vzpostaviti dialog z mladimi. Publikacija je rezultat prizadevanj Društva za ZN, da bi mladim
približali OZN. Cilj publikacije »Mladi in Združeni narodi« je mladim ponuditi informacije o OZN in jih
spodbuditi k vključitvi v njeno delovanje.
Publikacija in poročilo o raziskavi sta objavljena na spletni strani Društva za ZN za Slovenijo.
Vir: Društvo za ZN za Slovenijo

Senčno poročilo nevladnih organizacij in Seznam vprašanj
glede drugega periodičnega poročila Slovenije
Ljubljana, 8. avgust 2014 - Ekvilib Inštitut obvešča, da Seznam
vprašanj glede drugega periodičnega poročila Slovenije, ki ga je Odbor za ekonomske, socialne in
kulturne pravice naslovil na Vlado RS, zajema precej področij, ki jih je koalicija 12 NVO pod
koordinacijo Ekvilib Inštituta izpostavila v svojem Senčnem poročilu o stanju ekonomskih, socialnih
in kulturnih pravic v Sloveniji.

Zbiranje sredstev za fotografsko razstavo o življenju Palestincev Okusi Jaffe
Ljubljana, 8. avgust 2014 - Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija
vabi k donacijam (v obliki množičnega financiranja, t. i. crowdfunding) za
fotografsko razstavo Okusi Jaffe, katere namen je prek simbolike
pomaranče in mesta Jaffa predstaviti življenje Palestincev pred ustanovitvijo države Izrael in
dogajanje po tem.
Več informacij o razstavi in o možnosti doniranja najdete na spletnem portalu I Give Online.

Tudi Slovenija velika packa na zemljevidu okoljskih konfliktov
Ljubljana, 5. avgust 2014 - Evropski okoljski biro (EEB), Okoljski program ZN
(UNEP) in partnerji projekta EJOLT, katerega del je tudi društvo Focus,
predstavljajo interaktiven spletni zemljevid okoljskih konfliktov. Zemljevid, kjer
je zabeleženih že skoraj 1000 primerov okoljskih konfliktov iz celotnega sveta,
omogoča dober pregled in bazo okoljskih konfliktov. Zemljevid predstavlja tudi
številne slovenske okoljske konflikte.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani društva Focus.

Ukrajinski otroci na psihosocialni rehabilitaciji v Sloveniji
Ig, 3. avgust 2014 - ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti s
finančno podporo Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ) in v
sodelovanju z Rdečim križem Slovenije izvaja projekt za krepitev
psihosocialne dobrobiti otrok iz Ukrajine, ki jih je prizadelo
politično nasilje, nestabilnost in oborožen konflikt v državi.
Skupina 40 otrok, ki so bili od začetka nemirov v Ukrajini
izpostavljeni nasilnim dogodkom ali tragično utrpeli izgubo bližnje
osebe, je bila v času med 23. julijem in 3. avgustom vključena v intenziven program psihosocialne
rehabilitacije v zdravilnem okolju Debelega rtiča.
Več o tem si lahko preberete v sporočilu za medije in na spletni strani ITF.
Foto: ITF

Slovesna otvoritev razvojnega projekta v podsaharski Afriki
Ljubljana, 31. julij 2014 - MZZ obvešča, da je konec julija na
Zelenortskih otokih potekala slovesna otvoritev integriranega
programa telemedicine in e-zdravja. Gre za največji dosedanji
projekt slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja v
podsaharski Afriki, v okviru katerega se je v nacionalno omrežje za
izvajanje telemedicine povezalo 10 največjih zdravstvenih centrov
na Zelenortskih otokih. Projekt je namenjen zmanjšanju potrebe po prevozu bolnikov med otoki in v
tujino ter s tem povezanih stroškov.
Več informacij o projektu in otvoritvi najdete na spletni strani MZZ.
Foto: MZZ

Dodatna podpora Evropske komisije za Pakistan in Afganistan
Bruselj, 13. avgust 2014 - Evropska komisija je sprejela odločitev o
namenitvi dodatne finančne podpore tako za razseljene osebe zaradi
konfliktov v Pakistanu kot tudi za žrtve nedavnih poplav in begunce
zaradi konfliktov v Afganistanu. Po besedah evropske komisarke za
mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje
Kristaline Georgieve v Pakistanu zaradi konfliktov in prehranske nevarnosti
humanitarno pomoč potrebuje več milijonov ljudi. V Afganistanu pa je potrebno zaradi dolgotrajne
krize posebno pozornost namenjati najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, predvsem ženskam,
otrokom in starejšim.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani ECHO, podrobnejše informacije o aktualnih razmerah v
Pakistanu in Afganistanu pa najdete na spletni strani ReliefWeb.

Zanimivo
- Vabljeni, da si preberete članek »Daleč od ciljev tisočletja«, v katerem se novinarka Dela Barbara
Hočevar pogovarja z Ano Kalin o stanju in prihodnosti globalnega razvoja.
- »V Sloveniji dovolj posluha za palestinsko vprašanje«; Barbara Vodopivec, aktivistka gibanja BDS,
o stališču slovenske politike do Izraela in očitkih o podpori skrajnežem; Mojca Boštele, Delo.si.
- »Which country does the most good for the world?«; Simon Anholt, TED Conferences, LLC.

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

Razstava o botrstvu v Izoli
Kdaj? Avgust 2014.
Kje? Mestna knjižnica Izola (Ulica osvobodilne fronte 15).
Društvo Humanitas vas vabi na ogled fotografske razstave »Z izobraževanjem do razvoja«, ki
avgusta gostuje v Izoli. Razstava prikazuje trenutke, ki so jih botri, prostovoljci ter slovenski in
lokalni koordinatorji ujeli v Gani, Keniji in Burkina Fasu.
Več informacij o botrstvu in razstavi najdete na Humanitasovi spletni strani.

Delavnici za prijavitelje v program Erasmus+: Mladi v akciji
Kdaj? V torek, 26. avgusta 2014, med 10. in 13. ter med 14. in 16. uro.
Kje? Sejna soba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana).
Nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira delavnici za prijavitelje v program
Erasmus+, namenjeni dodatni podpori pri prijavi projekta (rok za prijavo: 1. oktober 2014). Prva
delavnica bo osredotočena na Ključni ukrep 1 - učna mobilnost posameznikov (mladinske
izmenjave, EVS, usposabljanja, seminarji ipd.), druga pa na Ključna ukrepa 2 in 3 - strateška
partnerstva na področju mladine ter srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine.
Rok za prijavo udeležbe je 22. avgust 2014. Več informacij o delavnicah najdete na spletni strani
MOVIT NA MLADINA, kjer objavljajo tudi koristne informacije za prijavitelje v program Erasmus+.

Usposabljanja s področja prostovoljstva
Kdaj? Med avgustom in novembrom 2014.
Kje? Ljubljana.
Slovenska filantropija na spletnem portalu prostovoljstvo.org že objavlja termine za usposabljanja
za prostovoljke in prostovoljce, pa tudi za mentorje in organizatorje prostovoljstva. Vabljeni k
ogledu in prijavi!

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 (The Power of Trust), zato bo rdeča nit razprav pomen
zaupanja na vseh družbenih ravneh. Ob osrednjem forumu se bosta tudi letos 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.

»Vodenje projektov. Znanje za odmevne projekte z dodano vrednostjo«
Kdaj? 17. in 24. september 2014, med 9. in 16. uro.
Kje? CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana).
CNVOS vabi na eno najbolj obiskanih in priljubljenih delavnic, na kateri boste izvedeli vse, kar NVO
potrebuje na poti od projektne ideje do zadnje pike zaključnega poročila.
Več informacij o delavnici najdete na spletni strani CNVOS, kjer objavljajo tudi seznam ostalih
prihajajočih izobraževanj.

LUPA 2014 in povabilo Sloginim članicam k sodelovanju na festivalu
Kdaj? V četrtek, 18. septembra 2014, med 11. in 20. uro.
Kje? Ljubljana.
CNVOS ponovno organizira festival nevladnih organizacij LUPA, tradicionalno predstavitev
slovenskih NVO. Bazar NVO bo letos potekal v četrtek, 18. septembra 2014, na tradicionalni lokaciji na Prešernovem trgu in v njegovi bližini. Priprave so že v polnem teku, NVO pa ste vabljene k čim
prejšnji prijavi. Vse potrebne informacije najdete na spletni strani CNVOS.
Sloga ob tem obvešča svoje članice, da bo na naši stojnici prostor tudi za vaša gradiva. Če se nam
torej želite pridružiti z vašimi gradivi, vas prosimo, da nas o tem čim prej obvestite (na e-naslov
info@sloga-platform.org).

15th International EU Grant Academy
Kdaj? 21. - 26. september 2014.
Kje? Portorož.
RR & CO. vabi k prijavi na 5-dnevni tečaj EU Grant Academy©, ki bo vsebinsko osredotočen na
pridobivanje sredstev EU za raziskave in inovacije v okviru programa Horizon 2020.
Več informacij o tečaju najdete na spletni strani RR & CO..

»Kriza, mobilnost in nove oblike migracij«
Kdaj? 2. - 4. september 2014.
Kje? Cork, Irska.
Univerza v Corku v začetku septembra organizira mednarodno konferenco, v središču katere bo
vprašanje, kako se aktualna gospodarska, socialna in politična kriza v Evropi in svetu prepleta z
novimi in starimi oblikami mobilnosti in migracij.

Več informacij o konferenci najdete na naslednji povezavi.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 30. julijem in 12. avgustom 2014)
SVAZI (EIDHR)
Rok za prijavo: 12. september 2014.
Več informacij
BOSNA IN HERCEGOVINA (podpora na področju preprečevanja in odziva na krize)
Rok za prijavo: 15. september 2014.
Več informacij
TURČIJA (preprečevanje korupcije in spodbujanje etike)
Rok za prijavo: 13. oktober 2014.
Več informacij
TUNIZIJA (podpora na področju spodbujanja kakovosti v turizmu)
Rok za prijavo: 10. oktober 2014.
Več informacij
BURKINA FASO (spremljevalni ukrepi)
Rok za prijavo: 30. september 2014.
Več informacij
MOLDAVIJA (modernizacija javne uprave)
Rok za prijavo: 3. oktober 2014.
Več informacij
JORDANIJA (obnovljiva energija in energetska učinkovitost)
Rok za prijavo: 7. oktober 2014.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni avgusta 2014)
Afganistanska kriza
Pakistan
Palestina
Informacije o ostalih odrtih relevantnih razpisih objavljamo na Slogini spletni strani.

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
Amnesty International Slovenije išče prostovoljce-tolmače
Med 29. septembrom in 3. oktobrom 2014 bo v Ljubljani potekalo
srečanje/delavnica predstavnikov Amnesty International z vsega
sveta, ki delajo na področju učenja človekovih pravic. Zato Amnesty International Slovenije išče
prostovoljce-tolmače za tolmačenje v španščino ter v francoščino (in po potrebi v obeh jezikih
nazaj v angleščino).
Rok za prijavo je 20. avgust 2014, več informacij pa najdete na spletni strani Amnesty International
Slovenije.

Prosti delovni mesti na VSO
Neodvisna mednarodna razvojna organizacija VSO trenutno razpisuje dve
prosti delovni mesti:
- vodja financ globalnih projektov (rok za prijavo: 14. avgust 2014);
- direktor nove pobude za korporativno prostovoljstvo (rok za prijavo: 31. avgust 2014).

Prosto delovno mesto na CONCORD-u
Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj - CONCORD išče strokovnega
sodelavca za področje politik in zagovorništva za obdobje od septembra
2014 do konca tega leta. Za podrobnejše informacije se obrnite na Zuzano Sladkovo
(Zuzana.SLADKOVA@concordeurope.org).

Informacije o ostalih odprtih delovnih mestih objavljamo na Slogini spletni strani.

