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Vabljeni na Dneve zagovorništva 2013 
 

SLOGA vabi na Dneve zagovorništva 2013, ki bodo potekali 7. in 8. maja 
2013 v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Dnevi zagovorništva bodo 
letošnji osrednji dogodek izdradnje kapacitet slovenskih NVO na področju 
zagovorništva v mednarodnem razvojnem sodelovanju in sorodnih področjih. 
Program bo vključeval dve usposabljanji, ki ju bo vodil Gerasimos Kouvaras, 
direktor Action Aid Greece: 

 Usposabljanje Zagovorništvo in kampanje - osnovna raven (7. maj, 9.00 - 17.00); 
 Usposabljanje Zagovorništvo in kampanje - višja raven (8. maj, 11.00 - 17.00); 

in pa:  
 Zagovorniški zajtrk - razpravo z Martino Skok in Ksenijo Škrilec (Ministrstvo za zunanje 

zadeve RS (MZZ)), Gašperjem Ježem (Center za mednarodno sodelovanje in razvoj), Majo 



Bučar (Fakulteta za družbene vede) ter Benom Slayom (United Nations Development 
Programme) o procesu post-2015 in vlogi civilne družbe (8. maj, 9.00 - 11.00).  

 
Prijave zbiramo do 26. aprila 2013 na e-naslov ales.rovsnik@sloga-platform.org, vabilo s 
programom in prijavni obrazec pa najdete v priponkah na Slogini spletni strani. 
 

 

Obvestilo glede rezultatov Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 
 
Ljubljana, 23. april 2013 – Ker se je na Slogo z vprašanjem glede Javnega razpisa za izvajanje 
projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 
2014 obrnilo kar nekaj NVO, smo se o tem pozanimali pri MZZ. Odgovorili so, da razpisna komisija 
deluje v časovnem okvirju, ki je naveden v omenjenem razpisu, in sicer, da bodo prijavitelji o izidu 
razpisa pisno obveščeni najpozneje 45 dni od prejema popolnih vlog s strani MZZ. Pri tem je 
potrebno upoštevati tudi rok, ki je bil prijaviteljem na voljo za dopolnjevanje nepopolnih vlog.  
 

 
Odprimo svoja vrata novinarjem  

 
Ljubljana, 23. april 2013 – Vljudno vabimo vse NVO - članice 
Sloge, da se nam pridružijo pri skupni akciji za medije »Vsak dan 
novinar – en dan nevladnik«, ki jo SLOGA izvaja skupaj s CNVOS-
om in regionalnimi stičišči iz vse Slovenije. Namen akcije je 
povečati prepoznavnost NVO in njihovega dela na posameznih 
področjih ter tudi opozoriti na težave, s katerimi se NVO 
spopadamo. Da bi delo NVO približali novinarjem, jih bomo 
povabili, da kot pravi nevladniki preživijo en dan v NVO. Še pred 

tem pa se bomo z novinarji spoznali na novinarskem zajtrku, ki bo v petek, 10. maja 2013, potekal 
v Ljubljani. Več informacij o akciji in načinu prijave najdete v priponki, rok za prijavo pa je 25. 
april 2013. 
 

 

Srečanje predstavnikov ministrstev in nevladnih organizacij 
na temo univerzalnega periodičnega pregleda 

 
Ljubljana, 23. april 2013 - V torek, 23. aprila 2013, je z namenom 

pričetka priprave Slovenije na univerzalni periodični pregled, ki bo potekal jeseni 2014, na MZZ 
potekalo srečanje predstavnikov ministrstev in NVO. Na sestanku so bila identificirana še 
neizpolnjena priporočila zadnjega univerzalnega pregleda, pa tudi druge aktualne teme s področja 
človekovih pravic v Sloveniji, ki jih je potrebno obravnavati pred prihodnjim pregledom. Poseben 
poudarek je bil dan vprašanjem izbrisanih, Romov, pravic istospolno usmerjenih, boju proti vsem 
oblikam diskriminacije, pravici do vode in sanitacije, telesnemu kaznovanju otrok ter pravicam 
migrantov. Vladni predstavniki so poudarili pomen sodelovanja NVO pri vprašanjih človekovih pravic 
in nas obvestili, da bo ponovno vzpostavljena medresorska komisija za človekove pravice, pri kateri 
pa bodo imele NVO le status opazovalke in ne članice. 
 

 
Stališče razvojnih in humanitarnih nevladnih 
organizacij glede okvira post-2015 

 
Ljubljana, 22. april 2013 - Pred sprejetjem skupnega 
stališča EU s področja razvojnega sodelovanja in 
trajnostnega razvoja o okviru post-2015 smo razvojne in 
humanitarne NVO sprejele stališče s tega področja in ga 
posredovale MZZ in Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS. 
Stališče opredeljuje glavne cilje novega okvira, principe, 

mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/component/content/article/34-naslovne/320-dnevi-zagovornitva-2013.html
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april13/skupna%20akcija%20za%20medije%20-%20za%20nvo.pdf


na katerih naj ta okvir sloni, in njegove presečne teme. Želja NVO je sprejetje univerzalnega okvira, 
ki bo vse države sveta zavezoval k ukrepanju za trajnostni razvoj in odpravljanje revščine. Celotno 
stališče objavljamo na Slogini spletni strani. 
 

 
Zadnje povabilo k sodelovanju pri 11. številki Slogopisa 

 
SLOGA vas vabi k sooblikovanju že 11. številke Slogopisa, 
razvojnega časopisa, ki vključuje zanimive in aktualne novice s 
področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči doma in po svetu, intervjuje, predstavitve 

aktivnosti NVO, aktualno dogajanje političnih odločevalcev, strokovne članke in napovednik 
dogodkov. 
 
Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri: 
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje in 
humanitarna pomoč, velikost vsaj 3MG); 
b. rubriki »Novičke doma in po svetu«: priprava krajšega članka o aktualnem dogajanju v času med 
februarjem in majem 2013 (150 besed + fotografija v velikosti nad 1MG); 
c. rubriki »NVO utrinki«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks 
(550-600 besed z obvezno fotografijo v velikosti nad 1MG); 
d. rubriki »Napovednik dogodkov«: priprava krajše novičke o dogodku z informacijo kaj, kje, kdaj 
bo dogodek potekal (v časovnem obdobju od junija do septembra 2013). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 10. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k 
posredovanju dodatnih idej glede vsebin (strokovni članki, intervjuji), ki bi jih želele prebirati v 
prihodnjih številkah Slogopisa. Prosimo, da se avtorji držite navodil glede dolžine člankov in 
pripadajočega slikovnega materiala. Končen izbor objavljenih člankov bo naredil urednik (v primeru 
večjega števila prispelih člankov na podlagi kvalitete članka in datuma prejema slednjega). 
 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je 30. april 2013. 
 

 

Natečaj za grafično podobo mobilne info točke ob 
mednarodnem letu sodelovanja na področju voda 

 
Ljubljana, 23. april 2013 - Društvo za Združene narode (ZN) za 
Slovenijo v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za 
UNESCO razpisuje natečaj za grafično podobo mobilne info 
točke ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda 
(2013). Namen nagradnega natečaja je mlade pritegniti k 
aktivni promociji mednarodnega leta sodelovanja na področju 
voda. Na natečaju lahko sodeluje mlad posameznik ali skupina 
mladih med 18. in 30. letom starosti (skupina mladih ima lahko 

največ tri člane). Izbrana grafična podoba bo nagrajena z denarno nagrado v višini 300,00 evrov 
bruto. Rok za prijavo je 15. maj 2013, pravila in pogoje sodelovanja pa najdete v priponki. 
 

 
Povabilo k izpolnitvi vprašalnika  

 
Ljubljana, 22. april 2013 - Humanitarno društvo ADRA v sodelovanju s Slovensko 
filantropijo vabi k izpolnitvi vprašalnika, katerega namen je ugotoviti stanje 
potreb slovenskega prebivalstva, ki jih skušajo zadovoljiti najrazličnejše NVO. 
Vprašalnik bo na spletu še do konca aprila 2013.  
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Trimesečni projekt EVS v Gani 
 

Ljubljana, 18. april 2013 - V majhno vasico v Gani se bo julija za tri mesece 
odpravila skupina treh prostovoljcev znotraj projekta EVS »Community 
development through activities of volunteers«. Prostovoljci EVS bodo pomagali pri 
vodenju neformalnih izobraževanj ter delavnic, namenjenih socialnemu 
vključevanju otrok iz Busue ter okoliških vasi. Med drugim bodo pomagali tudi 

ustanoviti knjižni klub, organizirali delavnice risanja in slikanja ter promovirali klub Environmental 
Watchdog, namenjen skrbi za okolje. Več informacij o projektu najdete tukaj, utrinke iz prejšnjega 
projekta EVS v Busui pa v videu. Če vas zanima sodelovanje v projektu, pošljite prijavnico 
(najdete jo na spletni strani Zavoda Voluntariat) do 28. aprila 2013 na programi@zavod-
voluntariat.si. 
 

 
Mladinski natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah 

 
Ljubljana, 18. april 2013 – Društvo za ZN za Slovenijo obvešča, da 
organizatorji vsakoletnega filmskega festivala o človekovih pravicah 
»This human world«, ki poteka na Dunaju v Avstriji, tudi v letu 2013 

razpisujejo mladinski natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah. Natečaj letos poteka pod 
pokroviteljstvom Informacijske službe Združenih narodov na Dunaju in Urada Visokega komisariata 
Združenih narodov za begunce v Avstriji ter ob podpori avstrijskega Zveznega ministrstva za 
izobraževanje, umetnost in kulturo. K sodelovanju vabi mlade iz Avstrije, Madžarske, Slovaške, 
Slovenije in Švice, stare med 10 in 20 let, ki lahko na natečaju sodelujejo s kratkim filmom na temo 
Splošne deklaracije človekovih pravic, dolgim do treh minut. Letošnji natečaj v ospredje postavlja 
naslednji temi: otrokove pravice in otroci begunci. Več informacij o natečaju najdete v priponki. Rok 
za prijavo je 30. junij 2013, prispevke pa lahko pošljete najkasneje do 30. septembra 2013.  
 
 

 

Socialna kampanja v Črni gori: »Namesto klofute podari 
rožo« 

 
Plav, 17. april 2013 – Na severu Črne gore se je v okviru triletnega 
razvojne projekta »Od okolja do družine«, ki ga v sodelovanju z 
Zavodom Emma, Centrom za socialno delo Plav in Centrom za 
socialno delo Ljubljana-Šiška ter s podporo MZZ izvaja Zavod 
Krog, pričela socialna kampanja o nenasilju »Namesto klofute 
podari rožo«. Celoten članek objavljamo v priponki na Slogini 
spletni strani. Foto: Zavod Krog 

 
    

 
Koristni viri 
 
»Disaster risk management in post-2015 development goals: potential targets and indicators«; 
2013. Mitchell, Tom, Lindsey Jones, Emma Lovell in Eva Comba. Overseas Development Institute. 
 
»The search for common ground: civil–military relations in Afghanistan, 2002–13«; 2013. Jackson, 
Ashley in Simone Haysom. Overseas Development Institute. 

 
»Greenprint: A New Approach to Cooperation on Climate Change«; 2012. Mattoo, Aaditya in 
Arvind Subramanian. Center for Global Development. 
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Sestanek delovne skupine za globalno prostovoljstvo 
 

Kdaj? V četrtek, 25. aprila 2013, ob 14. uri. 
 

Kje? V prostorih Sloge (2. nadstropje), Metelkova 6, Ljubljana. 
 
Opis: Vljudno vabljeni na sestanek Slogine delovne skupine za globalno prostovoljstvo, katerega 
okvirni dnevni red bo naslednji: 
- Priročnik o globalnem prostovoljstvu in predstavitve po fakultetah (projekt Ameriške ambasade): 
določitev predstavnikov in terminov; 
- Aktivnosti delovne skupine v okviru projekta MNZJU: usklajevanje predlogov za dolgoročne 
prioritete delovne skupine + predlogi za usposabljanje; 
- Smernice za pošiljajoče organizacije; 
- Srečanje na MZZ; 
- Razno. 

 

 
Akcija S.O.S. Evropa 

 
Kdaj? 24. april 2013, med 11. in 17. uro. 

 
Kje? Kongresni trg, Ljubljana. 

 
Opis: Amnesty International Slovenije (AIS) vas vabi, da z njimi 
zaigrate igro Begunec, ne jezi se! in se tako podate na nevarno 
popotovanje migrantov, prosilcev za azil in beguncev, ki skušajo v 

Evropi poiskati boljšo in varnejšo prihodnost.Za razliko od njih se bo za vas 'igra' končala srečno. 
Solidarnost z njimi lahko pokažete tudi tako, da podpišete peticijo Evropskemu parlamentu in 
zahtevate spoštovanje pravic migrantov, beguncev in prosilcev za azil na poti v Evropo. Več 
informacij najdete na spletni strani AIS.   
 

 

Gana skozi oči prostovoljke 
 

Kdaj? V ponedeljek, 29. aprila 2013, ob 19. uri.  
 

Kje? STA Travel Cafe (Ajdovščina 1, Ljubljana). 
 
Opis: Zavod Voluntariat vas vabi na predavanje Ines Kavgić o svojem prostovoljnem delu v Gani, kjer 
je kot prostovoljka Zavoda Voluntariat preživela tri mesece. Z vami bo delila najzanimivejše dogodke 
in pripetljaje. Popeljala vas bo skozi celotno obdobje njene nepozabne izkušnje, predstavila pa bo 
tudi program globalnega prostovoljstva »GLEN«, ki ji je to izkušnjo omogočil. Po predavanju boste 
lahko poklepetali s predstavniki Zavoda Voluntariat ter se pozanimali še o drugih programih 
mednarodnega prostovoljstva ter o tem, kako se lahko vključite v njih. 

 

 
Srečanje s pravično kavo ob svetovnem dnevu pravične trgovine 

 
Kdaj? V ponedeljek, 6. maja 2013, ob 19. uri. 

 
Kje? Galerija Škuc (Stari trg 21, Ljubljana).  
 

http://www.amnesty.si/j7/component/signit/?view=action&id=55
http://www.amnesty.si/j7/kampanje/migracije/496-vabilo-na-akcijo-24-aprila-zaigrajte-z-nami-igro-begunec,-ne-jezi-se.html


Opis: Ob svetovnem dnevu pravične trgovine ste vabljeni na srečanje s pravično kavo, na katerem 
boste lahko prisluhnili njeni zgodbi, ki jo bosta pripovedovala Rene Suša iz Društva Humanitas ter 
Tine Čokl, poznavalec in ljubitelj kave. Vabilo si lahko preberete v priponki. 
 

 

14. Blejski forum o Evropi - Evropa za Afriko & 
Afrika za svet 

 
Kdaj? 7. - 8. maj 2013. 

 
Kje? Bled. 
 
Opis: Z namenom obeleženja 50. obletnice ustanovitve Organizacije afriške enotnosti se bo v okviru 
14. Blejskega foruma o Evropi z naslovom »Evropa za Afriko & Afrika za svet« odvil že 2. Dan Afrike v 
Sloveniji. Več informacij o dogodku najdete na spletu. 
 

 

Praznovanje v 3MUHah 
 

Kdaj? V soboto, 11. maja 2013. 
 

Kje? Pravična trgovina 3MUHE. 
 

Opis: Edina slovenska pravična trgovina 3MUHE vas vabi tudi v soboto, 
11. maja 2013, da z njimi praznujete svetovni dan pravične trgovine in poskusite nekatere izdelke 
pravične trgovine.   

 

 
Nadaljevanje serije razprav »Kriza rasti« 

 
Kdaj? 23. maj 2013, ob 18. uri. 

 
Kje? Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana). 

 
Opis: V organizaciji društev Focus in Humanitas se bo odvil še drugi 
dogodek v seriji razprav »Kriza rasti«. Tokrat za vas pripravljajo 
projekcijo filma The Economics of Happines in razpravo. Več 

informacij najdete na Humanitasovi spletni strani, za dodatna pojasnila pa se lahko obrnete na 
Barbaro Kvac (barbara@focus.si, 040 722 149)  in Klavdijo Štajdohar (klavdija@humanitas.si, 
031/675-988). 
 
 

 

Dogodek na temo gotovinskih transferjev 
 

Kdaj? 25. april 2013. 
 

Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos). 
 

Opis: Overseas Development Institute (ODI) organizira dogodek, na 
katerem bodo predstavljene ugotovitve študije, financirane s strani Department for International 
Development (DFID), z naslovom »Transforming Cash Transfers«. Študija je osredotočena na poglede 
upravičencev in skupnosti na brezpogojne gotovinske transferje v petih državah – Keniji, Mozambiku, 
Zasedenih palestinskih ozemljih, Ugandi in v Jemnu. Več informacij o dogodku najdete na spletni 
strani ODI. Foto: DFID      
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Razprava »People and planet first: Business as 
usual is not an option beyond 2015« 

 
Kdaj? 2. maj 2013. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 
 
Opis: Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj – CONCORD in njena delovna skupina 
Beyond2015 vabita na razpravo, v okviru katere bosta predstavili svoje stališče o okviru post-2015 z 
naslovom »Putting People and Planet First - Business as Usual is Not an Option«. Kot glavna govorca 
bosta na dogodku nastopila evropski komisar za okolje Janez Potočnik in evropski komisar za razvoj 
Andris Piebalgs. Več informacij o dogodku najdete v priponki, registrirate pa se lahko prek naslednje 
povezave.  
 

 

Povabilo k prijavi na Eastern Partnership Civil 
Society Forum 

 
Kdaj? 4. - 5. oktober 2013. 

 
Kje? Chisinau, Moldavija. 
 
Opis: Organizatorji Foruma vabijo k prijavi udeležbe na letnem dogodku, ki se ga običajno udeleži 
okoli 200 predstavnikov organizacij civilne družbe iz držav Vzhodnega partnerstva in EU. Rok za 
prijavo je 19. maj 2013, več informacij o dogodku pa najdete na naslednji povezavi. 
 
 

 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 18. in 23. aprilom 2013) 
 
AZERBAJDŽAN (podpora pri modernizaciji nacionalnega statističnega sistema) 
 
Več informacij 
 

 
HAITI (EIDHR) 
 
Več informacij 
 

 
PAKISTAN (program tehnične pomoči, povezan s trgovino, in razvoj zasebnega sektorja) 
 
Rok za prijavo: 3. junij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ZAHODNI BREG IN GAZA (Program kulturnih aktivnosti 2013) 
 
Rok za prijavo: 19. junij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
 

http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/razprava%20beyond2015%20maj%202013.pdf
http://www.amiando.com/ETFposition.html
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/invitation-to-apply-for-participation-in-the-fifth-meeting-of-the-eastern-partnership-civil-society-forum-taking-place-on4-5-october-2013-chisinau-republic-of-moldova/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1366635530398&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134381
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1366635636717&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134290
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1366615553184&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134237
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1366635878866&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134183


AFGANISTAN (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 6. junij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ZIMBABVE (prehranska varnost) 
 
Rok za prijavo: 6. junij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ČRNA GORA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 22. julij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2013, objavljeni po 1. aprilu 2013) 

 
Mali 
 
DIPECHO Pacifik 
 
Srednja Amerika / Mehika 
 
Sudan in Južni Sudan 

 
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi, na 
Slogini spletni strani pa objavljamo tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih.  
 
 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti  
 

Intenzivno izobraževanje: Spremljanje ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravic 

 
Ekvilib Inštitut vabi na intenzivno izobraževanje s področja 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki bo maja in junija 2013 potekalo v Ljubljani (prostori 
Sloge - 2. nadstropje, Metelkova 6). Rok za prijavo je 12. maj 2013, opis usposabljanja in 
prijavnico pa najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta.  
 

 

Usposabljanje za izvajanje in promocijo mladinskih aktivnosti s 
področja delovanja Združenih narodov 

 
Društvo za ZN za Slovenijo organizira usposabljanje za izvajanje in promocijo 
mladinskih aktivnosti s področja delovanja ZN, ki je namenjeno mladim med 
18. in 29. letom starosti, zainteresiranim za organizacijo mladinskih 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1366726996058&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134391
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1366727085974&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134251
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1366727242844&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134284
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/mali.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/DIPECHO_pacific.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/central_america_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/Sudan-SouthSudan_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
http://www.sloga-platform.org/sloga/drugi-domaci-in-mednarodni-razpisi/blog
http://www.ekvilib.org/sl/izobraevanja-in-usposabljanja/intenzivno-izobra%C5%BEevanje-spremljanje-esk-pravic


aktivnosti na teme, ki pokrivajo delovanje ZN. Tridnevna delavnica je organizirana v sodelovanju z 
Nemškim mladinskim društvom za ZN (UNYA Germany). Usposabljanje bo zajemalo naslednje 
vsebinske sklope: financiranje projektov in pridobivanje podpornikov; upravljanje s časom in vodenje 
projektov; promocija projekta in izbor udeležencev; koordinacija udeležencev; osnove organizacije 
dogodkov (nastanitev, prehrana); promocija mladinskih aktivnosti; vodenje skupine; ter organizacijo 
simulacij zasedanj ZN (t. i. Model of the United Nations) za mladostnike v višjih razredih osnovnih 
šol in srednjih šolah (t. i. mini-MUN). Primere dobrih praks za izvajanje navedenih aktivnosti bosta 
predstavila trenerja iz tujine. Usposabljanje bo potekalo med 9. in 11. majem 2013 na Društvu za 
ZN za Slovenijo. Rok za prijavo je 2. maj 2013, vabilo na usposabljanje in prijavnico pa najdete v 
priponkah na Slogini spletni strani. 
 

 

Seminar »Development Education - Responding to the Global Crisis« 
 

CONCORD (v okviru DEEEP4) in DOCHAS/IDEA 17. maja 2013 v Dublinu na Irskem 
organizirata seminar z naslovom »Development Education - Responding to the 

Global Crisis?«. Rok za prijavo je 1. maj 2013, več informacij o seminarju pa najdete na spletni 
strani IDEA.    
 

 
Magistrski študijski program: Razvojne 
študije 

 
Kimmage Development Studies Centre vabi k vpisu v magistrski študijski program Razvojne študije, ki 
se bo pričel izvajati septembra 2013. Rok za vpis poteče 21. junija 2013, več o tem pa si lahko 
preberete na naslednji povezavi. 
   
 

 

Prosta delovna mesta na Overseas Development Institute 
 

ODI na svoji spletni strani razpisuje naslednji dve prosti delovni mesti: za 
raziskovalnega sodelavca na področju zelene rasti (rok za prijavo: 8. maj 2013) 

in za raziskovalnega sodelavca na področju spola in podnebnih sprememb (rok za prijavo: 17. maj 
2013).   

 
 
 

 

 

 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/izobrazevanja/usposabljanje-za-izvajanje-in-promocijo-mladinskih-aktivnosti-s-podrocja-delovanja-zdruzenih-narodov
http://www.ideaonline.ie/content/development-education-responding-global-crisis-0
http://www.ideaonline.ie/content/development-education-responding-global-crisis-0
http://kimmagedsc.ie/
http://jobs.odi.org.uk/Search.aspx

