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NAJ knjiga meseca maja v Hiši svetov 
 

Ljubljana, 9. maj 2014 – Društvo Humanitas je v knjiţnici Hiša svetov za NAJ knjigo 
meseca maja izbralo knjigo »Eating fossil fuels« avtorja D. A. Pfeifferja. Knjiga je 
razširitev enega najpomembnejših in skrb vzbujajočih člankov z istoimenskim 
naslovom ter prikazuje najresnejše posledice naftne proizvodnje. 

 
Recenzijo knjige si lahko preberete na spletni strani Društva Humanitas. 

 

Odkrijte svojo stranko, ustvarite svojo skupnost 

Ljubljana, 8. maj 2014 - Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) 
obvešča, da je Evropski univerzitetni inštitut v Firencah v sodelovanju z 
raziskovalnimi organizacijami v EU in ZDA razvil nov spletni program za 
volilni nasvet »EU in Jaz« (EUandI), ki nudi edinstven vpogled in umestitev 
volivčevih stališč v evropsko volilno kampanjo. Program pomaga tudi 
ugotoviti, katera stranka na evropskih volitvah je najbliţja našim stališčem 
in z integriranimi druţbenimi omreţji omogoča povezovanje ter oblikovanje 

skupnosti uporabnikov s podobnimi stališči na regionalni, nacionalni in evropski ravni. 
EU in Jaz je na voljo v 28 jezikih (tudi v slovenskem) in uporabnikom omogoča, da se opredelijo do 
30 trditev, ki obsegajo širok nabor aktualnih političnih vprašanj o evropski politiki, in dve trditvi, ki 
se nanašata na politične razmere v uporabnikovi drţavi. Aplikacija za volilni nasvet v slovenskem 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=563
http://euandi.eu/showHome.html?countryId=25&lang=si


jeziku tako ponuja ujemanje uporabnikovih stališč z devetimi slovenskimi političnimi strankami, 
katerih programi so bili kodirani v februarju in marcu. 
 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani INePA. 
 

Na Tednu OECD razpravljali tudi post-2015 okviru 

Pariz, 7. maj 2014 - Med 5. in 7. majem 2014 je v Parizu potekal Teden 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 2014, ki se ga je 
udeleţil tudi slovenski zunanji minister Karl Erjavec. 
Najprej se je odvil Forum OECD, ki je bil vsebinsko osredotočen na tri 
presečne teme - vključujočo rast, kakovostna delovna mesta in zaupanje, in 
sicer s poudarkom na tem, kako narediti korak naprej pri naslavljanju 
gospodarskih, druţbenih in okoljskih izzivov. 
Nato pa se je odvilo še dvodnevno zasedanje Sveta OECD na ministrski ravni, 
ki mu predseduje Japonska, sopredsedujeta pa Slovenija in Velika Britanija. 
Poglavitna tema zasedanja je bila opolnomočenje ljudi za delovna mesta in 

rast. Tekom zasedanja so ministri razpravljali tudi o vključevanju OECD v proces sprejemanja in 
izvajanja post-2015 okvira, pri čemer je minister Erjavec poudaril, da mora biti nova razvojna 
agenda osredotočena na ljudi. 
 
Več o tem si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ) in OECD.   
Foto: OECD/Michael Dean 
 

 

Dodatna pomoč Evropske komisije za begunce iz Centralne 
afriške republike 

 
Bruselj, 6. maj 2014 - Evropska komisija je 6. maja 2014 javnosti 
predstavila odločitev, da bo nujno življenjsko pomoč za sto tisoče 
beguncev iz Centralne afriške republike (CAR), ki so se morali 
zateči v Kamerun in Čad, povečala za šest milijonov evrov. 
Ta sredstva predstavljajo dodatek k štirim milijonom evrov, ki jih je 
Evropska komisija namenila za begunce iz CAR, odkar je v drţavi 

decembra lani izbruhnila kriza. Za begunce bodo tako lahko zagotovili zatočišča, hrano, zdravstveno 
nego, zaščito, vodo, sanitacijo, higieno idr. Polovico sredstev bo usmerjenih v Kamerun, polovico pa 
v Čad, saj se obe sosedski drţavi soočata z najmočnejšim pritokom beguncev. 
 
Več o tem si lahko preberete na spletnem portalu europa.eu. 
Foto: EC/ECHO/Thomas Dehermann-Roy 
 

 
Vključevanje otrokovih pravic v univerzalni periodični 
pregled 

 
Ţeneva, 5. maj 2014 - Slovenija je 5. maja 2014 ob robu 19. 
zasedanja delovne skupine za univerzalni periodični pregled v 
Ţenevi skupaj s Portugalsko, Urugvajem, UNICEF-om in NVO 
Save the Children, World Vision International, Child Rights 
Connect, Plan International, Child Rights International Network 
in Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children 
organizirala stranski dogodek o vključevanju otrokovih pravic 
v univerzalni periodični pregled. 
Dogodek je bil osredotočen na proces univerzalnega 

periodičnega pregleda in na to, kako lahko različni deleţniki uporabijo to močno orodje za 
spremljanje in zagovorništvo pri povečanju pomena otrokovih pravic na politični agendi. 

http://www.inepa.si/
http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/33513/
http://www.oecd.org/general/oecd-week.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-520_en.htm


Sodelujoči na dogodku so se strinjali, da je bil do sedaj, tudi s pomočjo mehanizma univerzalnega 
periodičnega pregleda, narejen pomemben napredek na področju otrokovih pravic, vendar pa je 
pred nami še pomembno delo, predvsem glede vključevanja pogledov in stališč otrok v proces 
odločanja glede vprašanj, ki so zanje pomembna. 
 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani MZZ.  
Foto: Sašo Domijan, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Uradu Zdruţenih narodov 
 
 

 
Zanimivo 
 
EuropeWeWant interviews: Views from around the world: Azra Sayeed; Klaus Rudischhauser; 
Maria Theresa Nera Lauron; CONCORD. 
 
Energy and water for MENA: From risks to opportunities; Georgeta Vidican in Annabelle Houdret; 
German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). 
 
Weather variability and food consumption: Evidence from rural Uganda; Sara Lazzaroni in Arjun 
Singh Bedi; International Institute of Social Studies of Erasmus University (ISS). 
 
Monitoring and evaluating advocacy and policy influence; Josephine Tsui, Simon Hearn in John 
Young; Overseas Development Institute (ODI). 
 
 

 
 

Usposabljanje: Globalno prostovoljstvo 
 

Kdaj? 28. in 29. maj 2014. 
 

Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 

Opis: SLOGA organizira usposabljanje s področja globalnega 
prostovoljstva, ki je namenjeno vsem NVO, ki so aktivne na tem področju. Namen usposabljanja je 
zgraditi kapacitete NVO na tem vsebinskem področju in izmenjati poglede na prihodnji razvoj 
področja ter vloge NVO pri tem. Usposabljanje bo vodil Gerasimos Kouvaras, direktor organizacije 
ActionAid Grčija in izkušen trener s področja zagovorništva, s katerim je SLOGA v preteklosti ţe 
sodelovala. 
 
29. maja 2014 bo ob 15. uri usposabljanju sledila predstavitev zaključkov usposabljanja in 
neformalna razprava s političnimi odločevalci. 
 
Prosimo, da svojo prisotnost potrdite na e-naslov patricija.virtic@sloga-platform.org najkasneje do 
23. maja 2014, v prijavi pa na kratko navedite tudi glavne motive za udeleţbo.  
 
Več informacij o usposabljanju najdete v vabilu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/33508/
https://www.youtube.com/watch?v=gFAJxJMHSLk
https://www.youtube.com/watch?v=-t5X0j_t6HI&list=UUuUgtQI5ASIHbF_m5nour7A
https://www.youtube.com/watch?v=Cl70CcWX9BY&list=UUuUgtQI5ASIHbF_m5nour7A
http://www.die-gdi.de/en/the-current-column/article/energy-and-water-for-mena-from-risks-to-opportunities/
http://repub.eur.nl/pub/51272/
http://www.odi.org.uk/publications/8265-gates-monitoring-evaluating-advocacy
mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/vabilo_UPOSABLJANJE_globalno_prostovoljstvo.pdf


Dogodek: Šola pod soncem 
 

Kdaj? Četrtek, 15. maj, in sobota, 17. maj 2014. 
 

Kje? Ljubljana. 
 
Opis: Društvo Humanitas vas vabi na tradicionalno Šolo pod soncem, ki bo tokrat skozi igro osvetlila 
problem otroškega dela. Šola pod soncem bo potekala v četrtek, 15. maja, med 17. in 19. uro na 
igrišču Tabor in v soboto, 17. maja, med 10. in 14. uro na kriţišču Gornjega in Starega trga v 
Ljubljani. 
 
Več informacij o letošnji Šoli pod soncem najdete na spletni strani Društva Humanitas. 

 

 
Dogodek: Predavanje »Ovire in poti pri razreševanju izraelsko-
palestinskega konflikta« 

 
Kdaj? Četrtek, 15. maj 2014, ob 17. uri. 

 
Kje? Trubarjeva hiša literature, Ljubljana. 

 
Opis: Gibanje za pravice Palestincev BDS vas vljudno vabi na predavanje izraelskega aktivista 
Ronnieja Barkana, ki je tudi soustanovitelj kampanje Boycott from Within, izraelskega gibanja v 
podporo palestinskemu pozivu BDS (bojkot, dezinvesticije, sankcije). 
 
Vabilo si lahko preberete na spletni strani Gibanja BDS. 
 

 
Dogodek: Nevladniška konferenca o sodelovanju z gospodarstvom 

 
Kdaj? Četrtek, 15. maj. 

 
Kje? Hotel Union in Mestni muzej Ljubljana. 
 
Opis: CNVOS vabi k prijavi udeleţbe na nacionalni konferenci NVO: še neodkriti potenciali 
sodelovanja z gospodarstvom. Dvajset govorcev iz Slovenije in tujine bo skozi celodnevno dogajanje 
predstavilo najboljše prakse ter oblike sodelovanja med NVO in gospodarstvom. Udeleţenci 
konference bodo iz prve roke dobili informacije o novih načinih povezovanj, priloţnostih za NVO ter 
dobrih praksah iz Slovenije in tujine. 
 
Konferenco bo sklenil večerni dogodek v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer bodo tudi podelili nagrade 
avtorjem najboljših prispevkov novinarske akcije »Vsak dan novinar, en dan nevladnik«, pri kateri 
je skupaj s svojimi članicami sodelovala tudi SLOGA.  
 
Več informacij o celodnevnem dogajanju in prijavne obrazce najdete na CNVOS-ovi spletni strani.  
 

 

Dogodek: Prostovoljec tudi med počitnicami 
 

Kdaj? Petek, 16. maj 2014, ob 16. uri. 
 
Kje? Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana).  
 
Opis: Zavod Voluntariat vas ponovno vabi na srečanje s prostovoljci mednarodnih prostovoljnih 
programov, ki vam bodo predstavili svoje izkušnje s prostovoljnim delom v Keniji, Gani, Maroku, 
Islandiji, Grenlandiji in Juţni Afriki. Prav tako pa se boste lahko seznanili z aktualnimi programi, ki 
jih Zavod Voluntariat ponuja v letu 2014. 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=564
http://www.bds.si/
http://www.cnvos.si/article/id/9983/cid/74


 
Podrobnejše informacije o dogodku najdete na spletni strani Zavoda Voluntariat.  
 

 

Dogodek: 10 let pravične trgovine v Sloveniji 
 

Kdaj? Sobota, 17. maj 2014, med 10. in 14. uro. 
 

Kje? Kriţišče Gornjega in Starega trga v Ljubljani. 
 

Opis: Vabljeni, da se ob 10. obletnici pravične trgovine v Sloveniji in ob 
svetovnem dnevu pravične trgovine udeleţite predstavitve 10-ih načel 

pravične trgovine prek organizacij, ki ta načela udejanjajo v Sloveniji. Pravični trgovini 3MUHE se 
bodo na dogodku pridruţili Umanotera, Društvo Humanitas, Mirovni inštitut, Društvo SOS telefon, 
Buna, KED Smetumet, Eko klub, Zeleni zabojček in Zadružna zveza Slovenije. Pestro dogajanje bo 
vključevalo tudi delavnice za otroke in odrasle ter predstavitev zanimivih izdelkov.  
 
Podrobnejše informacije o dogodku najdete na spletni strani pravične trgovine 3MUHE. 
 

 
Dogodek: Premiera predstave Rešilni čoln 

 
Kdaj? Sobota, 31. maj 2014, od 10. do 13. ure. 

 
Kje? Muzejska ploščad (Metelkova, Ljubljana). 
 
Opis: Društvo Humanitas vabi na premiero lutkovno-glasbene predstave Rešilni čoln, ki so jo 
ustvarili udeleţenci usposabljanja Svetovne lutke. Predstava prikazuje posledice človekovega 
nepremišljenega poseganja v naravo, s katerim uničuje dom ţivalim. 
 
Več informacij o predstavi, pa tudi o ostalih dogodkih društva Humanitas v mesecu maju, najdete 
na Humanitasovi spletni strani.   
 

 
Dogodek: Dobrodelni nogometni turnir v Mariboru 

 
Kdaj? Sobota, 17. maj 2014, s pričetkom ob 8.30 uri. 

 
Kje? Športna dvorana Lukna, Maribor. 
 
Opis: IRD Global Zavod vabi na prireditev »Dan druženja in gibanja vseh generacij«, v okviru 
katere se bodo s turnirjem malega nogometa zbirala sredstva za otroke na Haitiju ter za otroke iz 
socialno ogroţenih druţin v Sloveniji. 
 
OŠ Prežihov Voranc iz Maribora ţe od leta 2010 sodeluje kot partnerska šola Slovenske šole, ki je 
bila istega leta vzpostavljena v okviru projekta humanitarne pomoči Republike Slovenije na Haitiju. 
Učenci OŠ Preţihov Voranc so z donacijami in darili sodelovali tudi pri izvedbi projekta »Zdrav duh v 
zdravem telesu« (izgradnja skupnostne kuhinje ob Slovenski šoli in donacija neuničljivih 
večnamenskih ţog), ki ga je ob finančni podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS na Haitiju v letu 
2013 izvedel IRD. Dobrodelni nogometni turnir v Mariboru tako predstavlja eno izmed aktivnosti, s 
katero se zagotavlja trajnostni vidik projekta in kontinuiteta sodelovanja med drţavama. 
 
Vabilo (PDF) na dogodek objavljamo na Slogini spletni strani. 
 

 

 
 

http://www.zavod-voluntariat.si/?p=4631&lang=en
http://www.3muhe.si/?subpageid=86&id=88
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=562
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april14/ird%20slo%20-%20vabilo%20dan%20druenja%202014.pdf


Dogodek: 3. letna konferenca »Dan Afrike« 
 

Kdaj? 19. - 20. maj 2014. 
 

Kje? Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE) in 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

 
Opis: Pod pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja MZZ, ICPE, Klub nekdanjih 
veleposlanikov RS, Gospodarska zbornica Slovenije in Afriški Forum vabijo na 3. letno konferenco 
»Dan Afrike«. Poglavitne teme letošnje konference, ki bo osredotočena na institucije EU ter odnose 
med EU in Afriko, bodo: zaključki 4. vrha Afrika-EU, krepitev zmogljivosti in kroţne migracije, načela 
dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja ter na znanju temelječ gospodarski razvoj in 
informacijska druţba. V zadnji razpravi prvega dne, katere poudarek bo na vlogi diaspore in NVO pri 
razvoju Afrike, bo nastopil tudi koordinator platforme SLOGA Marjan Huč. 
 
Vabilo in koncept konference si lahko preberete v priponkah. 
 

 

Dogodek: Predstavitve e-learning modula s področja kulturnega 
managementa 

 
Kdaj? 19., 20. in 22. maj 2014. 

 
Kje? Nova Gorica, Koper in Ljubljana. 
 
Opis: Zavod KROG vabi na predstavitve e-learning modula s področja kulturnega managementa, ki je 
bil oblikovan v okviru projekta »Od KULTURnika do MENedžerja: Vzpostavitev in krepitev trajnega 
zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi«.  
 
Več informacij o terminih in programu predstavitev najdete v priponki. 
 

 

Dogodek: Sojenje v primeru krizne politike Evropske unije 
 

Kdaj? 15. - 16. maj 2014. 
 

Kje? Bruselj, Belgija. 
 

Opis: Po šestih letih krize in štirih letih izvajanja ukrepov na 
področju gospodarskega upravljanja EU in politike trojke Transnational Institute, Corporate 
Europe Observatory in Transform!, v sodelovanju s številnimi evropskimi mreţami in 
organizacijami, organizirajo Ljudsko sodišče o gospodarskem upravljanju EU in trojki. Na dogodku 
bodo predstavljene druţbene posledice omenjenih ukrepov v drţavah po Evropi, med "pričami" pa bo 
tudi slovenska.  
 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Corporate Europe Observatory. 
Foto: Fair Observer 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/Dan_Afrike_2014_-_vabilo.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/Dan_Afrike_2014_-_koncept.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/Vabilo_na_predstavitev_e-learning_modula_s_podro%C4%8Dja_kulturnega_managementa.pdf
http://corporateeurope.org/events/eu-crisis-policies-put-trial


Dogodek: »Investirajmo v zdravo prihodnost« 
 

Kdaj? 20. maj 2014. 
 

Kje? Bruselj, Belgija. 
 
Opis: Evropska komisija bo gostila podporni dogodek za neprofitno organizacijo GAVI Alliance, ki bo 
tekom dogodka predstavila, kaj vse lahko doseţemo, če podpremo imunizacijske programe v 
najrevnejših drţavah sveta. 
 
Več informacij o dogodku najdete na spletnem portalu europa.eu. 
 

 

Spletno usposabljanje na temo globalnega 
učenja: dimenzija človekovih pravic 

 
Kdaj? 9. junij - 6. julij 2014. 
 
Opis: Center Sever-Jug Sveta Evrope vabi k prijavi na spletno usposabljanje na temo globalnega 
učenja: dimenzija človekovih pravic. Rok za prijavo je 3. junij 2014. 
 
Podrobnejše informacije o usposabljanju najdete na spletni strani Centra Sever-Jug. 
 

 

Dogodek: Evropska konferenca na temo učenja za 
globalno državljanstvo in post-2015 okvira 

 
Kdaj? 24 - 25. junij 2014. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 
 
Opis: Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj - CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, v 
sodelovanju s partnerji (UNESCO, Global Campaign For Education, Oxfam International, CIVICUS, 
Beyond 2015, Education International, Engagement Global, North-South Centre) vabi na konferenco 
z naslovom »Drţavljani za globalno učenje. Učenje za globalno drţavljanstvo.« 
 
Pohitite s prijavami, saj so odprte le še do vključno 14. maja 2014. Več informacij o konferenci 
najdete na spletni strani DEEEP. 
 

 

Usposabljanje: »Prepare to Respond II« - osnove WASH 
 

Kdaj? 24. - 27. junij 2014. 
 

Kje? Riga, Latvija. 
 
Opis: Avstrijski Rdeči križ in organizacija RedR iz Velike Britanije v okviru skupnega programa 
»Prepare to Respond II« vabita na usposabljanje o osnovah WASH (Water, Sanitation & Hygiene). 
Ukrepi na tem področju so namreč zelo visoko na dnevnem redu, in sicer tako v kriznih razmerah kot 
pri razvojnih programih.  
 
Rok za prijavo je 25. maj 2014, več informacij o usposabljanju pa najdete na spletni strani RedR. 

 
 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-339_en.htm?locale=en
http://hre.netuni.nl/page.php?id=12
http://deeep.org/conference-on-global-citizenship-education/
http://www.redr.org.uk/en/Training-and-more/find-a-training-course.cfm/url/Latvia%20-%20WASH


 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 9. in 13. majem 2014) 
 
GVINEJA BISSAU (nedržavni akterji in lokalne oblasti: človekove pravice) 
 
Rok za prijavo: 23. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KOSOVO (kmetijstvo in agroživilska industrija) 
 
Rok za prijavo: 1. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (izboljšanje zmogljivosti za učinkovito implementacijo pravnega reda EU na 
področju kakovosti zraka) 
 
Rok za prijavo: 15. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 

Iskanje partnerjev 
 
Neprofitno zdruţenje Evrobalkani iz Bolgarije išče partnerje iz Albanije, Češke, Črne gore, Estonije, 
Hrvaške, Latvije, Litve, Madţarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije za konzorcijski projekt v 
okviru programa Evropa za državljane 2014-2020.  
 
Več informacij o projektu najdete v priponki, vsi zainteresirani pa se najkasneje do 20. maja 2014 
obrnite na Denitzo Bojinovo (info@evrobalkani.com).  
 

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

 
 
 
 

 
   

 

 
Delovne priložnosti 
 

Prostovoljno delo na Slogi 
 

SLOGA išče prostovoljca oz. prostovoljko za pomoč pri izvajanju 
projektnih aktivnosti. Če vas naše področje dela zanima in bi se nam 

lahko pridruţili ţe v maju, nam interes za sodelovanje sporočite najkasneje do petka, 16. maja 
2014, na e-naslov info@sloga-platform.org.  

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). 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399880430915&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135776
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399880726665&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135792
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399987127511&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135906
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/Partner_search_Evrobalkani.pdf
mailto:info@evrobalkani.com
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
mailto:info@sloga-platform.org
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org


 

 
Razpis za kandidate za strokovnjaka s področja globalnega 
učenja in mladinske facilitatorje 

 
Irish Development Education Association (IDEA), s katero pri projektu 
Challenging the Crisis sodeluje tudi SLOGA, išče pomoč pri izvedbi 

Globalnega foruma mladih, ki bo med 5. in 9. julijem 2014 potekal v Bruslju. IDEA tako objavlja 
razpis za dva strokovnjaka s področja globalnega učenja iz držav globalnega Juga in štiri 
mladinske facilitatorje.  
 
Podrobnejše informacije najdete v priponkah, rok za prijavo pa je 19. maj 2014. 

 

 
Pripravništvo pri Mednarodni organizaciji za migracije v 
Ljubljani 

 
Ponovno vas obveščamo, da je Mednarodna organizacija za migracije 

(International Organization for Migration - IOM) objavila razpis za 6-mesečno pripravništvo v svoji 
pisarni v Ljubljani, s pričetkom junija 2014. 
Rok za prijavo je 23. maj 2014. 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/IDEA_call_for_GE_experts.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/IDEA_call_for_youth_facilitators.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/IDEA_call_for_youth_facilitators.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/IOM_Internship_announcement_2014.pdf

