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CONCORD-ovo »priključevanje« projektov DEEEP in TRIALOG
Ljubljana, 16. julij 2014 – Evropska konfederacija NVO za pomoč in
razvoj - CONCORD je pred začetkom poletja osnovala iniciativno
skupino, ki bo preučila možnosti priključitve projektov TRIALOG in
DEEEP, ki sta bila v preteklosti zunanje vodena projekta. Potrebo po
združevanju narekujejo tendence Evropske komisije, ki se želi v prihodnje čim bolj izogibati drobitvi
financiranja za NVO. V iniciativni skupini iz Slovenije sodelujeta Rene Suša (predstavnik DEEEP-a) in
Marjan Huč (predstavnik sveta TRIALOG-a). Člani celotne iniciativne skupine bodo pripravili
priporočila svetu CONCORD-a glede zmožnosti in smiselnosti vključevanja omenjenih projektov pod
svoje okrilje.
V okviru skupine so bili identificirane trije možni scenariji, izmed katerih je najbolj verjeten tisti, ki
predvideva popolno integracijo obeh projektov v strategijo CONCORD-a. Sledi pa analiza posameznih
interesnih aspektov takšne vključitve.
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na člana iniciativne skupine oz. pišete na e-naslov
marjan.huc@sloga-platform.org.

Društvo UP obnavlja vrtce v Bosni in Hercegovini
Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice se po tem, ko so na prizadeta
območja na Zahodnem Balkanu dostavili 82 ton pomoči ter razdelili tudi prvi
paket finančnih sredstev, osredotoča na obnovo uničenih ali poškodovanih
šolskih objektov in vrtcev. 15. julija so zdravstvenemu domu v Donjem Vakufu
v Srbiji in vrtcu Bugojno v Bosni in Hercegovini podarili 100 otroških posteljic
(ležalnikov), odejic in vzmetnic. Pomoč pa zbirajo še naprej in tako
nadaljujejo z razvojnim sodelovanjem na Zahodnem Balkanu.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani Društva UP.

Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija pozvalo k ustavitvi
napada na Gazo in kolektivnega kaznovanja Palestincev
Ljubljana, 11. julij 2014 - Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija je
pozvalo predsednika RS Boruta Pahorja, predsednico Vlade RS mag. Alenko
Bratušek, ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca in predsednico Odbora za zunanjo politiko Janjo
Klasinc k ustavitvi napada na Gazo in kolektivnega kaznovanja Palestincev, ki ju izvaja Izrael. BDS
Slovenija k podpisu peticije vabi tudi vas!
Izraelske oblasti so z napadi na zasedena palestinska ozemlja in predvsem na Gazo pričele 6. julija,
do 15. julija pa je bilo v teh napadih ubitih že 181 ljudi. Med žrtvami je kar 147 civilistov, od tega 36
otrok in 29 žensk. Poleg tega je bilo 1.181 ljudi ranjenih, ponovno največ civilistov, vključno s 368
otroci in 253 ženskami. Več informacij o teh brutalnih napadih najdete na spletni strani ReliefWeb.
Izjavo o zaostrovanju napetosti v Izraelu in na območju Gaze je objavilo tudi Ministrstvo za zunanje
zadeve RS (MZZ).

Evropska unija bo podprla povezovanje humanitarne pomoči
in razvojnega sodelovanja v Centralno afriški republiki
Bruselj, 14. julij 2014 - Evropska unija je 14. julija predstavila svoj
prvi skrbniški sklad za podporo Centralno afriški republiki. Za začetek
bo sklad z 59 milijoni evrov podprl prehod iz nudenja nujne
humanitarne pomoči v dolgoročno razvojno sodelovanje. Prve
investicije bodo tako usmerjene v obnovo državnih funkcij, energetike,
transporta, zdravstva in izobraževanja. Podpora pa bo usmerjena tudi
v sosednje države Centralno afriške republike, ki se soočajo s prelivajočimi učinki njene krize.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani ECHO.
Foto: Food and Agriculture Organization of the United Nations

Kampanja »Road to 2015«: odprti podatki za trajnosten razvoj
London, 10. julij 2014 - Globalna kampanja za transparentnost razvojne pomoči
Publish What You Fund je 10. julija 2014 predstavila novo globalno kampanjo –
»Road to 2015«, katere poudarek je na izkoriščanju moči odprtih podatkov za
trajnosten razvoj. Cilj kampanje je, da bi donatorji, ki so se zavezali k
objavljanju podatkov o razvojni pomoči, to zavezo uresničili, pa tudi, da bi bila
transparentnost in odprtost podatkov mednarodnega razvojnega sodelovanja sestavni del post-2015
okvira.

Politični forum na visoki ravni za trajnostni
razvoj si prizadeva za ambiciozen post-2015
okvir
Bruselj, 10. julij 2014 - V New Yorku je med 30. junijem in 9. julijem 2014 potekal Politični forum na
visoki ravni za trajnostni razvoj, katerega glavna tema je bila Doseganje razvojnih ciljev tisočletja
in načrtovanje ambiciozne post-2015 razvojne agende, ki bo vključevala cilje trajnostnega
razvoja. Forum je v svoji Ministrski deklaraciji poudaril, da so izkoreninjenje revščine, spodbujanje
trajnostnih vzorcev potrošnje in proizvodnje ter varovanje in upravljanje z naravnimi viri osnovni
pogoji za doseganje trajnostnega razvoja.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije.

Zanimivo
One World, Our World (Second Trimester 2014); North-South Centre of the Council of Europe.
Africa and the New European Parliament: How Much Change Can We Expect?; Vera Songwe.
European Centre for Development Policy Management (ECDPM).
14th General Conference of the European Association of Development Research and Training
Institutes (EADI) - Conference Blog.
The Anna Lindh Report 2014; Anna Lindh Foundation.

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

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.

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.

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., rok za zgodnjo prijavo pa poteče 31.
julija 2014.

Umetniška razstava »What a Safe City Means to Me«
Kdaj? 21. – 22. in 29. – 31. julij 2014.
Kje? Dublin, Irska.
ActionAid v okviru svoje kampanje Varna mesta za ženske
organizira umetniško razstavo z naslovom »What a Safe City Means

to Me«. Razstavljena umetniška dela bodo prikazovala različno razumevanje varnih oz. nevarnih
mest. Več informacij o razstavi najdete na spletni strani ActionAid.

Usposabljanji s področja upravljanja s tveganji
Kdaj? 9. in 21. oktober 2014.
Kje? Galway (9. oktober) in Dublin (21. oktober), Irska.
The Wheel v oktobru organizira dve usposabljanji s področja upravljanja s tveganji, namenjeni
dobrodelnim organizacijam. Več informacij o posameznem usposabljanju (Dublin, Galway) najdete
na spletni strani The Wheel.

ICAE Academy of Lifelong Learning Advocacy
Kdaj? 13. - 26. oktober 2014.
Kje? Madaba, Jordanija.
Mednarodni svet za izobraževanje odraslih (International Council for Adult Education - ICAE) vabi k
prijavi na Academy of Lifelong Learning Advocacy (IALLA). Akademija bo združila udeležence iz
celega sveta, zato bo program potekal v angleškem jeziku.
Rok za prijavo je 22. julij 2014. Poziv za prijavo in prijavnico objavljamo na Sloginem spletnem
portalu za globalno učenje.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 9. in 15. julijem 2014)
EGIPT (Sklad za civilno družbo v južnem sosedstvu)
Rok za prijavo: 13. oktober 2014.
Več informacij
BELORUSIJA (EIDHR)
Rok za prijavo: 2. september 2014.
Več informacij
SRBIJA (krepitev zmogljivosti na področju sodstva)
Rok za prijavo: 18. 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. V
pripravo vloge smo že vključili tudi članice Sloge in jih prosili za predloge ter izjavo podpore. Za več
informacij smo na voljo na info@sloga-platform.org.
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 Age Action, INTRAC, Concern Worldwide, Developing Initiatives,
GOAL, Suas in Trócaire
Obveščamo vas o naslednjih odprtih delovnih mestih:
- svetovalec za pripravo priročnika o vključevanju starejših v razvojno politiko in prakso (Age
Action; rok za prijavo: 18. julij 2014);
- glavni svetovalec za področje civilne družbe na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki (International
NGO Training and Research Centre - INTRAC; rok za prijavo: 20. julij 2014);
- Concern Worldwide trenutno razpisuje več prostih delovnih mest, in sicer tako v EU kot tudi
drugod po svetu;
- prosta delovna mesta trenutno objavlja tudi Development Initiatives;
- obsežen seznam prostih delovnih mest objavlja humanitarna agencija GOAL;
- nekaj prostih delovnih mest objavlja tudi organizacija Suas;
- več prostih delovnih mest (v EU) pa trenutno razpisuje še Trócaire.

