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Povabilo k sodelovanju pri 13. številki Slogopisa 
 

Ljubljana, 22. oktober 2013 – Na Slogi smo že pričeli s pripravo 
naslednje številke Slogopisa, ki bo izšla sredi decembra, ob 
tem pa tudi vas vabimo k sooblikovanju le-te. 

 
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 druge polovice decembra 2013 do konca februarja 2014). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 12. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k 
posredovanju dodatnih idej glede vsebin, ki bi jih želele prebirati v prihodnjih številkah Slogopisa. 
Prosimo, da se držite navodil glede dolžine 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 torek, 19. november 
2013 (na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa). 
 

 
Volitve za nadomestnega člana sveta platforme SLOGA 

 
Ljubljana, 21. oktober 2013 - Med 25. septembrom in 11. 
oktobrom 2013 je potekalo zbiranje prijav kandidatk / 
kandidatov za nadomestnega predstavnika zainteresirane 
javnosti v svetu platforme SLOGA. Prijavili sta se dve 

kandidatki, in sicer: Maja Ahac (Humanitarno društvo ADRA Slovenija; vizija) in Barbara Vodopivec 
(Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas; vizija). 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2012.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/sloga%20svet%20maja%20ahac%20vizija.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/sloga%20svet%20barbara%20vodopivec%20vizija.pdf


Vse ustanovitelje in člane platforme SLOGA vabimo, da sodelujete pri volitvah vaših predstavnikov v 
svetu platforme SLOGA. Glasovanje poteka do vključno torka, 29. oktobra 2013 (na info@sloga-
platform.org, kjer smo vam tudi na voljo za dodatna pojasnila). Ustanovitelji in člani lahko glasujejo 
z enim glasom. Predvidoma v sredo, 30. oktobra 2013, se bo objavilo rezultate glasovanja. 

 

 
Udeležba na Evropskih razvojnih dnevih 
2013 

 
Ljubljana, 21. oktober 2013 – Ponovno vas obveščamo, da bodo 26. in 27. novembra 2013 v 
organizaciji Evropske komisije potekali že 8. Evropski razvojni dnevi (European Development Days - 
EDD). Letošnji EDD bodo osredotočeni na post-2015 okvir, osrednje štiri teme razprav pa bodo 
naslednje: krepitev naporov za doseganje osnovnih življenjskih standardov, spoštovanje človekovih 
pravic ter zagotavljanje enakosti in pravičnosti, promocija gonilnih sil vključujočega in trajnostnega 
razvoja ter oblikovanje novega partnerstva za razvoj. Več informacij o prihajajočih EDD najdete na 
uradni spletni strani dogodka. 
 
Preko Sloge se lahko za udeležbo na letošnjih EDD registrira 9 oseb, od katerih pa bomo samo 2 
izbranima povrnili potne stroške in stroške nastanitve v odobreni višini. 
Prijave zbiramo do petka, 25. oktobra 2013, na e-naslov info@sloga-platform.org. 
 

 

Ponovno uspešno razvojno sodelovanje Republike Slovenije in Haitija 
 

Ljubljana, 22. oktober 2013 - IRD Global Zavod je v sodelovanju z mrežo Food 
for Life izpeljal projekt vzpostavitve skupnostne kuhinje v Carrefourju, 
predmestju haitijske prestolnice Port-au-Prince. IRD bo v okviru projekta 
različnim šolam v Carrefourju podaril 500 neuničljivih večnamenskih žog, 
skupno pa jih bo na celotnem Haitiju razdeljenih kar 12.000.  
Kuhinja je locirana neposredno ob t. i. Slovenski šoli, ki je bila s sredstvi MZZ 
RS zgrajena po potresu leta 2010. Šola in kuhinja se nahajata v zelo revnem 
predelu Carrefourja, kjer prehranska varnost otrok predstavlja velik problem.  
Otvoritve kuhinje, ki je potekala 7. oktobra 2013 (ob začetku novega šolskega 

leta), se je udeležil tudi novo imenovani častni konzul RS na Haitiju g. Geoffrey Handal. Kuhinja bo 
zagotavljala dnevni topel obrok 300 otrokom. Projekt skupnostne kuhinje je bil prav tako izveden s 
pomočjo sredstev MZZ RS. 
Slovenska šola na Haitiju je pobratena z Osnovno šolo Prežihovega Voranca v Mariboru, ki je 
haitijskim otrokom podarila knjige in učbenike v francoskem jeziku, zanje pa so ročno izdelali tudi 
darila. Vsebino in fotografijo prispeval IRD. 

 

 

Učinek metulja: Socialna vključenost od Krakova do Evrope 
 

Ljubljana, 19. oktober 2013 - Društvo Nigerijcev v Sloveniji je ena izmed 
sedmih partnerskih organizacij v projektu EPAEMSI - evropsko partnerstvo za 
izobraževanje odraslih iz deprivilegiranih  družbenih skupin in mobilnosti za 
socialno vključenost. Med 21. in 24. septembrom 2013 je Združenje WIOSNA iz 
Poljske gostilo četrto EPAEMSI izmenjava, v katero so bili vključeni odrasli 
udeleženci iz prikrajšanih družbenih skupin iz Španije, Malte, Romunije, 

Slovenije, Italije in Velike Britanije. Projekt, ki je financiran s strani Evropske komisije (Program 
Vseživljenjsko učenje) je namenjen izmenjavi in uporabi izkušenj med partnerskimi organizacijami, 
in sicer z namenom, da bi se deprivilegirani odrasli s pomočjo formalnega in neformalnega 
izobraževanja lažje in aktivnejše vključevali v družbo. 
Naslednja izmenjava bo potekala med 6. in 9. decembrom 2013 v Ljubljani, več informacij o tem 
pa najdete v priponki.   
 

 

mailto:info@sloga-platform.org
mailto:info@sloga-platform.org
http://eudevdays.eu/
mailto:info@sloga-platform.org
http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1382450077.pdf


Društvo Humanitas vabi k branju kolumne o 
prostovoljskem delu v Burkini Faso 

 
Ljubljana, 17. oktober 2013 - Društvo Humanitas že več let 
sodeluje z organizacijo Kafuli v Burkini Faso, kamor je za 
eno leto odpotovala tudi Humanitasova prostovoljka, 
Polona Vida Čeligoj. Njene vtise iz Burkine Faso in o 
sodelovanju s Kafulijem si lahko vsakih 14 dni preberete v 

njeni kolumni v reviji Lisa (prva kolumna je objavljena tukaj). Več o tem si lahko preberete na 
Humanitasovi spletni strani. Foto: polonavida.blogspot.com  
 
 

 

Evropska konfederacija CONCORD vabi k sodelovanju v 
razpravi o spreminjanju gospodarskega sistema 

 
Bruselj, 21. oktober 2013 - Evropska konfederacija NVO za pomoč in 
razvoj - CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, vabi k razpravi 
tedna, ki nosi naslov »Spreminjanje gospodarskega sistema«. 

Ključne točke razprave so naslednje: 
- redistribucija : koncentracija; 
- dolgoročna trajnost : kratkoročni dobički in regulirani trgi : ne-regulirani trgi; 
- mali proizvajalci : velika mednarodna podjetja in dostojno delo za vse. 
 
 

 
Koristni viri 
 
Human Rights Due Diligence: Policy measures for effective implementation; CIDSE. 
 
Agribusiness and Human Rights: Briefing for Social Movements; CIDSE. 
 
The Rebirth of Education: Why Schooling in Developing Countries Is Flailing; How the Developed 
World Is Complicit; and What to Do Next; Center for global Development. 
 
 

 
  

Simulacija delovanja Organizacije Združenih narodov: MUNLawS 
 

Kdaj? 25. - 29. oktober 2013. 
 

Kje? Pravna fakulteta, Ljubljana. 
 

Opis: V zadnjih dneh oktobra bo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala 
konferenca Model United Nations - MUNLawS. Model United Nations je akademska 
simulacija razprav in pogajanj v organih Združenih narodov. Na prihajajoči MUNLaws 
bodo študentje sodelovali v treh različnih simulacijah, in sicer v Varnostnem svetu 
Združenih narodov, Meddržavnim sodiščem in Svetu za človekove pravice. Več 
informacij o konferenci najdete na njeni uradni spletni strani. 

 

 

 
 
 
 

http://www.lisa.si/kolumna/iz-brkinov-v-burkino/
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=468
http://www.concordeurope.net/projects/politicalnarrative/discussions/economic_system
http://gallery.mailchimp.com/4f501124f34dd069257f2ca39/files/HRDD_EN.pdf
http://cidse.org/content/publications/just-food/agricultural-investment/agribusiness-and-human-rights-briefing-for-social-movements.html
http://www.cgdev.org/section/publications
http://www.munlaws.com/


Pravična trgovina na Čokoljani 
 

Kdaj? V soboto, 26. oktobra 2013. 
 

Kje? Ljubljana. 
 

Opis: Ekipa festivala čokolade Čokoljana je k sodelovanju 
povabila 3MUHE, da obiskovalcem Čokoljane predstavijo, kako proizvajalci in predelovalci, vključeni 
v sistem pravične trgovine, pridelujejo kakav. 3MUHE zato za otroke pripravljajo delavnico, za 
odrasle pa predavanje o pravični trgovini in kakavu.   
 

 

1. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta 
 

Kdaj? V četrtek, 7. novembra 2013, med 9. in 16. uro. 
 
Kje? Hotel Lev, Ljubljana. 
 
Opis: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vabi na edinstveni interaktivni dogodek, 
na katerem bodo sodelovali vlada, občine, podjetja, zadruge, socialni partnerji, svetovalci za 
zaposlitve, strokovno-interesna združenja, banke in skladi, iskalci zaposlitve, NVO idr. Povezali se 
bodo na področju ekološkega kmetijstva, trajnostne verige lesa, trajnostnega turizma, ravnanja z 
odpadki, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter socialnega podjetništva. Rok za prijavo 
udeležbe je 5. november 2013 oz. do zapolnitve prostih mest. Več informacij o konference 
najdete v vabilu. 
 
 

 

Srečanje na temo post-2015 okvira in opolnomočenja 
deklet  

 
Kdaj? 31. oktober 2013. 

 
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni prenos 
dogodka v živo). 

 
Opis: Overseas development Institute (ODI) organizira javno srečanje, ki bo osredotočeno na 
vprašanje, kako bo post-2015 okvir vplival na spremembo življenja tudi najbolj izključenih deklet. 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. Foto: gheinews.blogspot.com 
 

 

Partnerstvo ob nesrečah 
 

Kdaj? 4. november 2013. 
 

Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni prenos dogodka v živo). 
 

Opis: Christian Aid, Oxfam, CAFOD, Action Aid, Tearfund in ALNAP organizirajo 
panelno razpravo, na kateri bodo predstavili med-agencijsko raziskovalno poročilo z naslovom 
»Missed Opportunities: the case for strengthening local partnership-based humanitarian responses«. 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. 

 
 
 
 
 
 

http://cokoljana.si/
http://www.3muhe.si/
http://www.umanotera.org/upload/files/ZDM_vabilo_KONCNA.pdf
http://www.odi.org.uk/events/3681-girl-gender-post-2015
http://www.odi.org.uk/events/3677-partnerships-emergencies-local-partners-community-led-capacity-development-local-capacity-ramalingam


 
 

Europe-Aid 
 
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 17. in 22. oktobrom 2013) 
 
KOSOVO (podpora socialnim podjetjem in poslovno svetovanje) 
 
Rok za prijavo: 29. januar 2014. 
 
Več informacij 
 

 

Iskanje partnerjev za razpis DEAR 
 
Partnerje za razpis DEAR (Development Education and Awareness Raising) iščejo tudi naslednje 
organizacije: 
- italijanska NVO Un Raggio di Luce; 
- nemška NVO Christian Initiative Romero (2 projekta: »Stepping up action for decent life – Fair 
Trade Towns promoting sustainable consumption and production patterns«, »Toys-Industry and good 
working conditions«; 
- konzorcij šestih NVO iz Nemčije (Arche nova), Italije (Centro di Volontariato Internazionale, Istituto 
Oikos), Slovaške (Slovak Centre for Communication and Development), Estonije (Peipsi Center for 
Transboundary Cooperation) in Slovenije (Humanitas); 
- italijansko združenje CSV MARCHE. 
 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni po 1. oktobru 2013) 
 
Centralna afriška republika 
 
Demokratična republika Kongo in regija Velikih jezer 
  

 
4. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2013 
 
Zavarovalnica Triglav, d.d., je objavila 4. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 
2013, na katerega se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v RS, in sicer društva, klubi, 
organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, 
okoljevarstva in zdravstva. 
 
Rok za oddajo vloge je 25. oktober 2013. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1382356080226&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F10%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135131
http://www.trialog.or.at/images/doku/it_unraggiodiluce_oct_2013.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/de_cir_fair_trade_towns_oct_2013.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/de_cir_fair_trade_towns_oct_2013.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/de_cir_toys_oct_2013.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/de_cir_toys_oct_2013.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/group_of_6_ngos_dear_call_environmental_refugees_october_2013.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/it_partner_search_request_of_csv_marche.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/CAR_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/DRC_en.pdf
http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva/


Usposabljanja in delovne priložnosti  
 

Usposabljanje: Ocena potreb ob nesrečah 
 

V okviru projekta »Prepare to Respond II«, ki ga izvajata avstrijski 
Rdeči križ in organizacija RedR iz Velike Britanije, financira pa 
ECHO, bo med 20. in 24. januarjem 2014 v Ljubljani potekalo 
usposabljanje z naslovom Ocena potreb ob nesrečah. Kot lokalni 

partner bo pri petdnevnem usposabljanju sodeloval IRD Global Zavod. Več informacij o 
usposabljanju najdete na spletni strani RedR, kjer se lahko seznanite tudi s preostalimi 
usposabljanji, ki se bodo odvila v okviru omenjenega projekta.   

 

 
Usposabljanje za prostovoljce 

 
 10. decembra 2013 bo v organizaciji Slovenske filantropije, Združenja za 

promocijo prostovoljstva, v Ljubljani potekalo usposabljanje o prostovoljskem 
delu s posameznikom, namenjeno prostovoljcem vseh starosti, ki delajo s 
posamezniki in se srečujejo z vprašanji, kako jim čim bolje pomagati in kje so 
meje prostovoljskega dela. 

 
Rok za prijavo je 29. november 2013. Več informacij o posameznem usposabljanju in prijavni 
obrazec najdete v priponki.     
 
 

 

Opomnik za prosti delovni mesti (pripravništvo) 
 
Ponovno vas obveščamo o naslednjih dveh razpisih za pripravništvo, in sicer v Pisarni Mednarodne 
organizacije za migracije v Ljubljani in na TRIALOG-u. Več informacij o posamezni priložnosti 
najdete na Slogini spletni strani.  

 
 

 

 

 

 

http://www.redr.org.uk/en/Training-and-more/find-a-training-course.cfm/topic/0220A11C-36CE-47F9-8F4A3DE3A9A5C2AA/url/Slovenia-Needs%20Assessment
http://www.redr.org.uk/en/Training-and-more/find-a-training-course.cfm/topic/0220A11C-36CE-47F9-8F4A3DE3A9A5C2AA/url/Slovenia-Needs%20Assessment
http://www.redr.org.uk/en/Training-and-more/find-a-training-course.cfm/topic/0220A11C-36CE-47F9-8F4A3DE3A9A5C2AA/url/Slovenia-Needs%20Assessment
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/sf%20usposabljanji%20oktober%20in%20december%202013.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2068%3Apripravnitvo-v-pisarni-mednarodne-organizacije-za-migracije-v-ljubljani&catid=73%3Adelovne-priloznosti&Itemid=115&lang=sl
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2068%3Apripravnitvo-v-pisarni-mednarodne-organizacije-za-migracije-v-ljubljani&catid=73%3Adelovne-priloznosti&Itemid=115&lang=sl
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2067%3Apripravnitvo-na-trialog-u&catid=73%3Adelovne-priloznosti&Itemid=115&lang=sl

