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SLOGA je izdala Priročnik za pripravo prostovoljcev na 
globalno prostovoljsko delo 

 
Ljubljana, 14. januar 2014 – SLOGA je konec decembra izdala Priročnik 
za pripravo prostovoljcev na globalno prostovoljsko delo. Pripravljen je 
bil v okviru Slogine delovne skupine za globalno prostovoljstvo in je 
prvi priročnik ter hkrati tudi prva publikacija v Sloveniji, ki celostno 
obravnava pošiljanje prostovoljcev na prostovoljsko delo v drţave v 
razvoju. Glavni namen priročnika je trenerjem in tistim, ki skrbijo za 
izobraţevanja v prostovoljskih organizacijah, ponuditi vsebino, metode 
in orodja za pripravo mednarodnih in globalnih prostovoljcev. Urednica 
Katja Celin Yere in avtorica tekstov Alenka Oblak upata, da bo 
priročnik prispeval h krepitvi kapacitet organizacij pri kvalitetni 
obravnavi prostovoljcev, ki se odpravljajo na globalne prostovoljske 

projekte. Priročnik predstavlja tudi korak k boljši ureditvi področja globalnega prostovoljstva v 
Sloveniji, ki do sedaj ni bilo posebej urejeno. 

http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1389713019.pdf
http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1389713019.pdf


Veseli bomo povratnih informacij in vprašanj v zvezi z vsebinami in uporabo tega gradiva (pošljete 
jih lahko na globalno@zavod-voluntariat.si). Obilo uţitkov ob branju in uporabi priročnika! 
 

 
Povabilo k sodelovanju pri 14. številki Slogopisa 

 
Ljubljana, 13. januar 2013 – Na Slogi smo ţe pričeli s pripravo naslednje, 
ţe 14., številke Slogopisa, ki bo izšla konec februarja, njena osrednja 
tema pa bodo volitve v Evropski parlament. 

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 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 petek, 7. februar 
2014 (na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa). 

 

Glasilo Trojka Watch v slovenščini 

Ljubljana, 23. december 2013 - Vabljeni k 
branju glasila Trojka Watch, ki ga je v 
slovenščino prevedlo društvo Humanitas. 

Trojka Watch vključuje novice o Trojki in o razmerah v drţavah, ki jih je Trojka prizadela, ter 
predstavlja opozicijo Trojki in upor proti njej. Več informacij o glasilo najdete na naslednji 
povezavi. 
 

III. seja Medresorske komisije za človekove pravice 

Ljubljana, 13. december 2013 - Na Ministrstvu za zunanje zadeve RS (MZZ) je 
13. decembra 2013 potekala III. seja Medresorske komisije za človekove 
pravice (MKČP). Predsednica MKČP je prisotne najprej seznanila s tremi 
elementi razprave v okviru rednega letnega srečanja ministra za zunanje 
zadeve s predstavniki NVO: izpad NVO iz članstva MKČP, pomanjkanje 
Nacionalne strategije za človekove pravice in problematika pomanjkljivega 

institucionalnega pokritja varstva človekovih pravic. Sicer pa je bila seja osredotočena na naslednje 
vsebine: predstavitev MKČP in njenega dela, pregled poročanja RS po ratificiranih mednarodnih 
pogodbah s področja človekovih pravic in dialog s predstavniki NVO. V zvezi s slednjim je 
predsednica komisije poudarila pozitiven vpliv pritiska civilne druţbe za ustrezno izpolnjevanje 
obveznosti na področju človekovih pravic in potrdila potrebo po izmenjavi mnenj s civilno druţbo. Za 
več informacij se obrnite na Gp.Mzz@gov.si.   

 

mailto:globalno@zavod-voluntariat.si
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2013.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.troikawatch.net/sl/
mailto:Gp.Mzz@gov.si


Poziv za sodelovanje pri oblikovanju oz. izvedbi spletnih 
usposabljanj o globalnem učenju 

Lizbona, 8. januar 2014 - Center Sever-Jug Sveta Evrope vabi k 
sodelovanju pri oblikovanju oz. izvedbi spletnih usposabljanj o 
globalnem učenju, ki bodo potekali pomladi, poleti in jeseni 2014, 
natančneje novega usposabljanja na temo demokratičnega 

drţavljanstva. Rok za oddajo predlogov je 31. januar 2014. Več o tem si lahko preberete tukaj.   
 

 
Nadaljevanje prizadevanj Evropske komisije za izkoreninjenje 
otroške paralize 

 
Bruselj, 13. januar 2014 - Evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, 
humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva ter evropski 
komisar za razvoj Andris Piebalgs sta 13. januarja 2014 v skupni izjavi za 
javnost z zadovoljstvom pozdravila novico, da v Indiji ţe tri leta ni bil 
zabeleţen noben primer otroške paralize. EU se še vedno odločno zavzema za 

izkoreninjenje otroške paralize in je od leta 2000 za programe izkoreninjenja otroške paralize v 
partnerskih drţavah namenila ţe 170 milijonov evrov. Georgieva in Piebalgs sta ob tem opozorila še 
na to, da se na konfliktnih območjih in na območjih, kjer so zdravstveni sistemi porušeni, otroška 
paraliza ponovno pojavlja, zaradi česar je nujno, da imajo drţave dobro delujoč sistem cepljenja in 
trajnostne zdravstvene sisteme. Več o tem si lahko preberete na spletni strani EUROPA. Foto: Rotary 
e-Club NY  

   

 
Minila so štiri leta od katastrofalnega potresa na 
Haitiju 

 
Bruselj, 10. januar 2014 - 12. januarja so minila štiri leta 
od katastrofalnega potresa na Haitiju, zaradi katerega je 
umrlo 222.750 ljudi, na tisoče jih je bilo poškodovanih, 1,5 
milijona ljudi pa je ostalo brez domov. Štiri leta po potresu 
so humanitarne potrebe na Haitiju še vedno zelo velike - 
146.000 ljudi še vedno ţivi v taboriščih, v katerih vladajo 
čedalje slabše razmere, zelo pogosti so izbruhi kolere, 

značilni pa sta tudi visoka raven prehranske nevarnosti in skrajna revščina. Humanitarna pomoč 
Evropske komisije za Haiti je od potresa v letu 2010 presegla ţe 232 milijonov evrov, s podporo pa bo 
nadaljevala tudi v letu 2014 (ECHO 2014). 
Ţe oktobra lani je projekt na Haitiju, Foot for Food, izpeljala tudi slovenska NVO IRD Global zavod v 
sodelovanju z mreţo Food for Life. Več informacij o projektu najdete tukaj. 
Foto: Thomson Reuters Foundation 

 
 

 

Zanimivo branje 
 
Pogovor z Zahro Rezoi, mlado Afganistanko in predstavnico nevladne organizacije HELP, s katero je v 
okviru projekta Konzorcij NVO za Afganistan sodelovala tudi SLOGA: Enkrat begunka. Nikoli več! 
Afganistanka, ki želi to (p)ostati; Tadej Košmrlj, II. program Radia Slovenija – Val 202. 
 
Članek v Delu o izkušnjah, vtisih in načrtih Tine Trdin, prostovoljke Zavoda Voluntariat, ki je 
opravljala trimesečno prostovoljno delo v Republiki Juţni Afriki: Južna Afrika: Ko se vzgojiteljice 
izobrazijo, se vrtci preobrazijo; Helena Peternel Pečauer, Panorama. 
 
 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/NSC_on-line_training-course_2013.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-8_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/echo/news/2014/20140110_en.htm
http://www.ird.si/Novice_1/Ponovno-uspesno-razvojno-sodelovanje-RS-in-Haitijem/
http://www.val202.si/avtor/tadejkosmrlj/
http://www.val202.si/avtor/tadejkosmrlj/
http://www.delo.si/druzba/panorama/juzna-afrika-ko-se-vzgojiteljice-izobrazijo-se-vrtci-preobrazijo.html
http://www.delo.si/druzba/panorama/juzna-afrika-ko-se-vzgojiteljice-izobrazijo-se-vrtci-preobrazijo.html


 
 

Dogodek: poKLON - javna tradicionalna ponovoletna izmenjava bednih daril 
 

Kdaj? Sreda, 15. januar 2014, med 17. in 19. uro. 
 

Kje? SmetumetZibka (Celovška 53, Ljubljana). 
 
Opis: Kulturno ekološko društvo Smetumet ponovno poziva k premisleku o obdarovanju in vabi na 
poKLON - javno tradicionalno ponovoletno izmenjavo bednih daril. Med druţenjem in izmenjavo daril 
bo potekal tudi pogovor o prazničnih navadah ter o smislu, simboliki, izvoru in našem osebnem 
dojemanju obdarovanja. 
 

 

Usposabljanje: Civilna družba, ekonomski razvoj mesta in 
okolje 

 
Kdaj? Četrtek, 16. januar 2014, med 16. in 20. uro. 
 
Kje? Ekonomska šola Novo mesto (Ulica talcev 3a, Novo mesto). 
 
Opis: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto vabi na delavnico z naslovom Civilna 
druţba, ekonomski razvoj mesta in okolje, ki je del projekta COHEIRS – Civilni opazovalci za zdravje 
in okolje: iniciativa za odgovornost in trajnostni razvoj. Namen projekta je zagotoviti primerno raven 
okoljske in zdravstvene zaščite ter spodbuditi aktivno udeleţbo drţavljanov na področjih okolja in 
zdravja na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Rok za prijavo je 15. januar 2014, več informacij o 
delavnici in prijavnico pa najdete tukaj.   

 

 
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. 
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 udeleţence brezplačen, učitelji pa za udeleţbo 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 
podaljšan na 17. januar 2014. Več informacij o seminarju najdete na spletni strani društva 
Humanitas.  

http://www.smetumet.com/
http://www.nevladnik.info/si/dogodki/?id=9760
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
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«. Udeleţba 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. 
 

 

Dogodek: Demokracija in institucionalna reforma 
v Jugovzhodni Evropi 

 
Kdaj? Sreda, 29. januar 2014. 
 
Kje? Bruselj, Belgija.  
 
Opis: Partners for Democratic Change International (PDCI) organizira dogodek, v okviru katerega 
bodo predstavniki Evropske komisije in NVO iz Albanije in Bosne in Hercegovine razpravljali o razvoju 
demokracije in institucionalni reformi v Jugovzhodni Evropi. Predstavljena bosta tudi dva regionalna 
projekta in s tem nekateri izzivi regije. Rok za prijavo udeležbe (na e-naslov: office@pdci-
network.org) je 20. januar 2014. Program dogodka si lahko preberete v priponki. 
 

 

Usposabljanje: Regionalna delavnica za predstavnike 
civilne družbe iz Jugovzhodne Evrope 

 
Kdaj? 24. – 25. februar 2014. 
 
Kje? Beograd, Srbija. 
 
Opis: Misija OVSE v Srbiji in Helsinški odbor za človekove pravice v Srbiji organizirata dvodnevno 
delavnico za predstavnike civilne druţbe iz Jugovzhodne Evrope na temo preprečevanja nasilja in 
sovraţnega govora s posebnim poudarkom na diskriminaciji Romov in Sintov. Več informacij o 
delavnici najdete v priponki. 

 
 

 
 

EuropeAid 
 
Iskanje partnerjev za razpis DEAR 
 
Na spletni strani TRIALOG-a lahko najdete najaktualnejše informacije o potencialnih partnerjih za 
prijavo na razpis DEAR. Prav tako za razpis DEAR pa partnerje išče tudi Innovación y Desarrollo Local 
S.L., in sicer za naslednja dva projekta: 
1. DIALOGUE BETWEEN CULTURES: Enhancing Cooperation for Development through Ethno cultural 
Exchanges as a Driver for inclusive and sustainable growth; 
2. MEMO: Monitoring, evaluating and mobilizing the activity that decision makers in EU countries 
(Member States which joined EU in 2004, 2007 and 2013) are making in relation to poverty reduction 

mailto:matjaz.stefancic@cnvos.si
http://www.eu-si.info/index.php/dogodki/eu-globalni-akter
mailto:office@pdci-network.org
mailto:office@pdci-network.org
http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/ec%20pdci%20dogodek%20jan14.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/jan14/delavnica%20osce%20februar%202014.pdf
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects


and the promotion of international development through the creation of a network of monitoring 
experts. Za več informacij se obrnite na jchiorpeaca@idelnet.com. 
  

 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih v okviru 
instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-
2013 
 
MZZ je 10. januarja 2014 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 
izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-
2013. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru 
naslednjih instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti: 
- DCI - Non State Actors and Local Authorities, 
- DCI - Food Security, 
- DCI - Investing in People, 
- DCI - Environment and Sustainable Management of Natural Resources, 
- DCI - Asylum and Migration, 
- European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), 
- European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), 
- Instrument for pre-accession assistance (IPA), 
- Instrument for humanitarian aid (HAI), 
katerih stroški so nastali v letu 2013 in bili plačani do 31.1.2014 ter niso bili financirani iz drugih 
virov, ampak iz lastnih sredstev. 
 
Skupna višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti nevladnih organizacij, izvedenih v letu 2013, v 
okviru izbranih instrumentov, znaša do 95.000,00 EUR. 
 
Rok za oddajo vlog je 3. februar 2014. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na 
spletni strani MZZ. 
 

 
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 sluţb v 
RS. 
 
Razpisana so 3 vsebinska področja: 
(A)   Varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda; 
(B)   Skrb za dobrobit otrok; 
(C)   Krepitev vloge ţensk. 
 
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. 
 
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 

mailto:jchiorpeaca@idelnet.com
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/33012/3e628a6077dd953e4057da4fe7cfcfff/


ciljnih drţavah hkrati (regionalni projekti). Ciljne drţave 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. 
 

 
Javni poziv za izraz interesa za projekte na področju spodbujanja družinskega 
kmetovanja na območju Zahodne Afrike 
 
Fondation de France in Comité Français pour la Solidarité Internationale sta objavili javni poziv za 
izraz interesa za projekte v okviru programa »Promoting family farming in West Africa : Feeding the 
towns through sustainable family farming«. Rok za oddajo osnutka projekta je 24. januar 2014. 
Smernice in obrazec za prijavo si lahko naloţite tukaj, projektno datoteko pa na naslednji povezavi.   

 

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

 
 

Ostali relevantni domači in mednarodni razpisi so objavljeni na Slogini spletni strani. 
 
 

 
Delovne priložnosti 
 

Plan Ireland išče sodelavca na področju zbiranja sredstev in kampanj 
 

Dobrodelna organizacija Plan Ireland je objavila razpis za sodelavca (m/ţ) na 
področju zbiranja sredstev in kampanj. Rok za prijavo je 17. januar 2014. 

 

 

Sodelavec na programu organizacije One Acre Fund 
 
Organizacija One Acre Fund, ki deluje v Keniji, Ruandi, Burundiju in v Tanzaniji je objavila razpis za 
sodelavca (m/ţ) na programu. Rok za prijavo je 16. februar 2014. Več informacij o razpisanem 
delovnem mestu najdete na naslednji povezavi.  

 
 
 

 
 

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.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/131217_call-for-expressions-2014_pffwa.pdf
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/131218_ami-2014_guidelines-and-form_en.docx
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/131218_ami-2014_budget_en.xlsx
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/worldwide_01000_en.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
http://plan.ie/about-plan/jobs/fundraising-and-campaigns-officer
http://plan.ie/about-plan/jobs/fundraising-and-campaigns-officer
http://www.bond.org.uk/jobs/928/program-associate

