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Povabilo k sodelovanju pri 16. številki Slogopisa z osrednjo
temo skladnost politik za razvoj
Ljubljana, 20. avgust 2014 - V oktobru bomo na Slogi izdali že 16.
številko Slogopisa, katere osrednja tema bo skladnost politik za
razvoj (Policy Coherence for Development - PCD).
Lepo vabimo vse NVO, da sodelujete pri vsebini prihajajočega Slogopisa. Možnosti sodelovanja pa so
naslednje:
- rubrika »Utrip NVO«, ki bo tudi tokrat tematsko obarvana: objavili bomo več prispevkov NVO na
temo PCD. Prispevki (do 600 besed) naj bodo razdeljeni na več sklopov: predstavitev obravnavanega
področja, povezanost obravnavanega področja z ostalimi področji ter primer, ki ponazori in približa
problem bralcem. Prosimo, da ob prispevku posredujete tudi fotografijo (lahko je tudi strip,
karikatura idr.), ki čim bolj ponazarja obravnavano področje;
- naslovnica na temo PCD: avtorska fotografija v zelo visoki resoluciji;
- rubrika »Novičke iz Slovenije in sveta«: krajši članki o aktualnem dogajanju na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja (do 150 besed in
fotografija v velikosti nad 1 MB);
- rubrika »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (za obdobje november
in december 2014).

Prosimo, da se držite navodil glede dolžine člankov in pripadajočega slikovnega materiala, končen
izbor objavljenih prispevkov pa naredi uredniški odbor. Pretekle izdaje Slogopisa si lahko ogledate
tukaj.
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je ponedeljek, 8.
september 2014, na istem naslovu pa smo na razpolago tudi za vsa dodatna pojasnila glede
Slogopisa.

Mednarodni dan humanitarnosti 2014 in nadaljevanje kampanje »The
World Needs More...«
Ljubljana, 19. avgust 2014 - 19. avgusta smo obeležili že šesti mednarodni dan
humanitarnosti, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) kot
takega določila leta 2008. Za ta datum se je odločila, da bi obeležila spomin na
žrtve bombnega napada na sedež ZN v Bagdadu v Iraku, ki se je zgodil leta
2003.
Tudi ob letošnjem mednarodnem dnevu so ZN in njihovi humanitarni partnerji nadaljevali s kampanjo
»The World Needs more...«, ki še vedno predstavlja prvi in edini projekt doslej, ki besede
spreminja v pomoč. Prav tako pa je letošnji mednarodni dan osredotočen tudi na humanitarne
delavce po svetu in izpostavlja humanitarne heroje, ki se vsakodnevno soočajo z nevarnostmi in
tvegajo svoja življenja, da bi pomagali tistim, ki jih potrebujejo.
Mednarodni dan humanitarnosti 2014 je obeležila tudi Evropska komisija oz. ECHO, in sicer s
pomočjo aktivnosti ozaveščanja o izzivih humanitarnih delavcev in humanitarne skupnosti kot celote.

»Shadowing programme«
Ljubljana, 14. avgust 2014 - Informacijska služba ZN na Dunaju s
ciljem obeleževanja dneva ZN (24. oktober) organizira t. i.
»Shadowing programme«, ki študentom, ki jih zanima delovanje
OZN, omogoča vpogled v delovanje organizacije. V Sloveniji razpis poteka v
organizaciji Društva za ZN za Slovenijo. »Shadowing programme« omogoča podiplomskim
študentom, da en delovni dan spremljajo delo zaposlenega pri OZN. Program se bo izvajal med
24. oktobrom in 24. novembrom 2014 na Dunajskem mednarodnem centru.
Rok za prijavo je 29. avgust 2014, več informacij o razpisu pa najdete tukaj.
Vir: Društvo za ZN za Slovenijo

Vabilo na mladinski mirovniški tabor Mladi za mir
Ljubljana, 20. avgust 2014 – Ponovno vas obveščamo, da
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 pa sprejemajo do 25. avgusta 2014.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani Humanitarnega odzivnega centra - HOC.

Vabilo na projekt EVS v Indiji ali na prostovoljsko misijo v
Jordaniji
Ljubljana, 20. avgust 2014 – Zavod Voluntariat obvešča mlade med 18.
in 30. letom, da se lahko prijavite za šestmesečni projekt EVS v Indiji,
ki se bo pričel 5. januarja 2015. Druga priložnost pa je, da se pridružite
prav tako šestmesečni prostovoljski misiji v Jordaniji, ki se bo pričela že v začetku letošnjega
novembra.
Prijave zbirajo do 5. septembra 2014. Podrobnejše informacije o obeh priložnostih najdete na
zgornjih povezavah ali na spletni strani Zavoda Voluntariat.

Izšlo je novo poročilo o politikah razvojne in zunanje pomoči
Evropske unije ter o njihovem izvajanju v letu 2013
Bruselj, 21. avgust 2014 - Generalni direktorat Evropske komisije za razvoj in
sodelovanje - EuropeAid je izdal novo letno poročilo z naslovom »2014
Annual Report on the European Union’s development and external
assistance policies and their implementation in 2013«. Lansko leto so
države članice EU in Evropski parlament sprejeli dve odločitvi, ki sta
izjemnega pomena za razvojno politiko EU. V okviru dolgotrajnega
pogajalskega procesa o proračunu EU do leta 2020 so se strinjali o ohranitvi
visoke ravni financiranja za razvoj, da bo EU z državami članicami še naprej
veljala za največjo donatorico na svetu. Dogovorili pa so se tudi glede
Evropskega leta razvoja 2015, ki bo ponudilo posebno priložnost za predstavitev razvojnih izzivov in
rešitev, pa tudi za aktivno vključevanje državljanov EU v razvojno sodelovanje.

Združeni narodi pričeli z akcijo 500 dni za boljši svet
New York, 18. avgust 2014 - Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon
je na posebnem dogodku, katerega gostja je bila tudi Malala
Yousafzai, obeležil pričetek akcije 500 dni do roka za
uresničitev razvojnih ciljev tisočletja (MDGs). Poudaril je, da bo
ta akcija postavila trdno osnovo za trajnostni razvoj po letu 2015,
pa tudi za trajni mir in človekovo dostojanstvo. Izpostavil pa je
tudi vlogo mladih in pomembnost njihovega vključevanja v
nacionalne načrte za doseganje še večjega napredka na tem področju.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani ZN.
Foto: ZN

Zanimivo
Bioenergy, Food Security and Poverty Reduction: Mitigating Tradeoffs and Promoting Synergies
along the Water-Energy-Food Security Nexus; Alisher Mirzabaev in drugi, Zentrum für
Entwicklungsforschung (ZEF).
Foreign Aid and the Domestic Politics of European Budget Support; Jörg Faust in Svea Koch,
German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE).
Beyond Basics: The Growth of Post-Primary Education in Kenya; Susan Nicolai in drugi, Overseas
Development Institute (ODI).

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+.

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.

Uvodno mentorsko usposabljanje
Kdaj? 9. september 2014.
Kje? Ljubljana.
Slovenska filantropija vabi na uvodno mentorsko usposabljanje, na katerem se z udeleženci
sprehodijo od začetne priprave organizacije na prostovoljstvo do vrednotenja ob zaključku procesa.
Rok za prijavo je 26. avgust 2014, več informacij o usposabljanju in prijavni obrazec pa najdete na
spletnem portalu prostovoljstvo.org.

»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, saj je svoje sodelovanje na
bazarju potrdilo že skoraj 100 NVO. Če se jim želite pridružiti tudi vi, se prijavite čim prej, saj
prostih mest počasi že zmanjkuje! 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).

Razmišljanja o prihodnosti stebra Združenih narodov za človekove
pravice
Kdaj? 4. september 2014.
Kje? Ženeva, Švica.
Universal Rights Group vabi na panelno razpravo, ki jo gostita vladi Norveške
in Švice. Dogodek bo v luči prihajajoče 10. obletnice Sveta ZN za človekove pravice (2016)
osredotočen na prihodnost človekovih pravic, ki predstavljajo tretji steber delovanja ZN.
Več informacij o dogodku najdete na naslednji povezavi.

Srednjeevropska konferenca o trajnostnem razvoju
Kdaj? 2. - 3. oktober 2014.
Kje? Budimpešta, Madžarska.
Antall József Knowledge Centre (AJKC) organizira Srednjeevropsko konferenco o trajnostnem
razvoju SUSCO 2014, ki predstavlja prvo v seriji konferenc SUSCO, ki bodo organizirane enkrat na
leto. Njen namen je vzpostavitev mreže o trajnostnem razvoju v Srednji Evropi, ki bo v skladu s cilji
trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), oblikovanimi na ravni ZN.
Prijave so že odprte. Za udeležbo je sicer predvidena kotizacija, vendar si Veleposlaništvo RS v
Budimpešti prizadeva za oprostitev ali vsaj popust pri plačilu. V primeru interesa za udeležbo ali za
dodatne informacije se obrnite na g. Mateja Andolška (matej.andolsek@gov.si).

AidEx 2014
Kdaj? 12. - 13. november 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
Novembra se bo preko 2000 strokovnjakov s področja
humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja srečalo na mednarodnem dogodku AidEx 2014,
katerega program bo vključeval razstavo, konferenco in delavnice s tega področja.
Udeležba je brezplačna, registracije pa so že odprte. Več informacij o dogodku najdete na naslednji
povezavi.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 13. in 21. avgustom 2014)
SRBIJA (podpora pri pogajanjih na področju razvoja podeželja)
Rok za prijavo: 22. september 2014.
Več informacij

KOSOVO (podpora proizvajalcem biološko razgradljivih materialov za pakiranje)
Rok za prijavo: 29. september 2014.
Več informacij
NIGERIJA (področje vode in sanitacije)
Rok za prijavo: 15. oktober 2014.
Več informacij
AZIJA (pomoč razseljenim Afganistancem)
Rok za prijavo: 12. oktober 2014.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Lidl Slovenija ima donacijo za vaše projekte
Planet Siol.net obvešča, da podjetje Lidl Slovenija vsak teden izbere en projekt in ga podpre z
donacijo. Podpirajo tako nove ideje kot tudi projekte, ki se že izvajajo in potrebujejo dodatna
sredstva.

Razpis za tehnološke inovacije za raziskovanje politik
Open Society Foundation je v okviru Think Tank Fund objavila razpis za tehnološke inovacije za
raziskovanje politik. Razpis je namenjen t. i. think tank-om in ostalim organizacijam, pri katerih vsaj
polovico aktivnosti predstavljata raziskovanje in zagovorništvo.
Rok za prijavo je 15. september 2014.
Vir: razpisi.info

Poziv za partnerstvo
Španska organizacija Bitartean Jolasean - Entretanto Entrente išče partnerske organizacije, ki
delujejo na področju medkulturnega učenja in socialne vključenosti. Zainteresirani so namreč za
sodelovanje pri seminarju z omenjenega področja v okviru Programa ERASMUS+, katerega izvedba
je predvidena za maj prihodnje leto.
Rok za prijavo je 10. september 2014, poziv za partnerstvo in prijavnico pa najdete na Slogini
spletni strani.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni avgusta 2014)
Afganistanska kriza
Pakistan
Palestina
Sirija
Ukrajina
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
Aktualna prosta delovna mesta na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja
Na spletni strani organizacije BOND je bilo v tem tednu objavljenih 19
novih razpisov za prosta delovna mesta. Vabljeni k ogledu!
Informacije o ostalih odprtih delovnih mestih objavljamo na Slogini spletni strani.

