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Postani mladi (globalni) zagovornik in ukrepaj zdaj!
Ljubljana, 25. marec 2014 – Ponovno vas obveščamo, da
platforma SLOGA v sodelovanju z Zavodom Voluntariat
ponuja priloţnost vsem mladim v Sloveniji, starim od 18 do
30 let, da sodelujete pri vseevropski kampanji za večjo
socialno in ekonomsko pravičnost v svetu ter postanete del
evropske mreţe globalnih zagovornikov. Gre za del mednarodnega projekta »Challenging the Crisis«,
katerega namen je usposobiti mlade iz zadolţenih evropskih drţav (Slovenija, Irska, Grčija, Italija,
Španija in Portugalska), da postanejo aktivni zagovorniki socialne pravičnosti in delujejo skupaj ter
prepoznajo in premagajo teţave, s katerimi se srečujejo zaradi gospodarske krize. Vsi mladi, ki bi si
ţeleli postati mladi (globalni) zagovorniki, se lahko prijavite do 31. marca 2014. Več o tem si
lahko preberete tukaj.
Prav tako vse mlade še vedno vabimo tudi k izpolnitvi vprašalnika o globalnih izzivih in socialni
pravičnosti: Kaj pa TI misliš o socialni pravičnosti in globalnem razvoju? (povezavo do vprašalnika
najdete na naslednji povezavi). Pridruţite se naraščajočemu številu mladih, ki jim ni vseeno in
razmišljajo globalno za boljši jutri! Vaših odgovorov bomo veseli še vse do 31. marca 2014.

Projekt »100 src« in letovanje otrok iz Bosne in Hercegovine v
Sloveniji
Jesenice, 24. marec 2014 - Človekoljubno dobrodelno društvo UP, ki skrbi
za izobraţevanje otrok v Bosni in Hercegovini, bo v sodelovanju s
partnersko organizacijo Pomozi iz Sarajeva in njenim ustanoviteljem g.
Elvirjem Karalićem omogočilo letovanje 100 bosanskih otrok na Debelem
rtiču. Otroci, ki ţivijo brez enega ali obeh staršev, bodo med 17. in 24.
junijem 2014 v Sloveniji letovali v okviru projekta »100 src«. Tisti otroci,
ki imajo v Sloveniji svoje botre, jih bodo lahko v okviru obiska tudi
spoznali, botre za ostale otroke pa bodo poskusili poiskati na
humanitarnem koncertu, ki se bo prav tako odvil v času letovanja.
Projekt lahko že danes podprete tudi vi! Če vas zanima, kako lahko to
storite, oz. če bi ţeleli izvedeti še več o projektu, pojdite na spletno
stran Društva UP.

Povabilo k pridobitvi naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto«
Ljubljana, 20. marec 2014 - Slovenska filantropija vabi k oddaji predlogov za
podelitev naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto«. S podelitvijo naziva ţelijo
izpostaviti občine, ki po njihovem mnenju in po mnenju članic Slovenske mreţe
prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za
ţivljenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske
organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.
Rok za oddajo predlogov je 26. april 2014, več informacij in prijavnico pa najdete na spletnem
portalu prostovoljstvo.org.

Voditelji Evropske unije odložili odločitev o novem podnebnoenergetskem okviru
Bruselj / Ljubljana, 21. marec 2014 - Voditelji drţav ali vlad EU, med
katerimi je bila tudi predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek, so se 20. in
21. marca 2014 udeleţili zasedanja Evropskega sveta, katerega ena izmed
ključnih tematik je bila tudi energetika in podnebje. Voditelji EU so odločitev
o podnebno-energetskih ciljih do leta 2030 preloţili na oktober in s tem močno ošibili vlogo EU pri
oblikovanju globalnih podnebnih rešitev pred septembrskim podnebnim vrhom, ki ga bo gostil
generalni sekretar Zdruţenih narodov Ban Ki-moon (CAN Europe 2014). Na zaključke zasedanja so se
odzvali tudi pri društvu Focus in Greenpeace v Sloveniji, več o tem pa si lahko preberete na spletnih
straneh obeh organizacij. Foto: CAN Europe

Center
za
globalno
učenje
vabi
k
posredovanju prispevkov za revijo »Policy &
Practice: A Development Education Review«
Belfast, 24. marec 2014 - Center za globalno učenje (Center for Global Education) vabi k
posredovanju prispevkov za 19. številko svoje revije »Policy & Practice: A Development Education
Review«, ki bo izšla meseca septembra. Ker revija ne bo imela osrednje teme, morajo prispevki
naslavljati jasno opredeljen vidik globalnega učenja (bodisi teoretičen ali praktičen).
Rok za oddajo prispevkov je 7. julij 2014, podrobnejše informacije pa najdete tukaj.

Uspešen in srečen mednarodni dan sreče
New York, 20. marec - Priznani in večkrat nagrajeni glasbenik Pharrell
Williams se je ob mednarodnem dnevu sreče (20. marec) povezal s
Fundacijo Zdruţenih narodov, da bi podprl Osrednji sklad Zdruţenih
narodov za odziv na izredne razmere (UN Central Emergency Response
Fund - CERF). Oboţevalce je povabil k objavi videospotov na svojo
uspešnico Happy, pa tudi k podpori CERF, in sicer s sporočilom, da bodo
tako pomagali pri reševanju največjih humanitarnih kriz na svetu.
Enodnevna kampanja, ki je potekala pod naslovom »24 ur sreče« (»24
hours of happiness«), je bila nadvse uspešna, saj je bilo objavljenih več kot 1.300 videov iz 70 drţav
sveta, na Happy pa so zaplesali tudi v Ljubljani in Mariboru. Več o tem si lahko preberete na spletni
strani CERF.

Zanimivo
»Razvojna pomoč in Slovenija«; Gorazd Rečnik, II. program Radia Slovenija – Val 202.
Vas zanima, kam gre vaš denar, ko kupite telefon? Sledite toku denarja po celem svetu!
»You don't need an app for that«; Toby Shapshak, TED Conferences, LLC.
»Close the Gap: How to eliminate violence against women beyond 2015«; Daniela Rosche, Oxfam
International.

Usposabljanje s področja izgradnje miru (peacebuilding)
Kdaj? 26. in 27. marec 2014.
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Vabimo vas, da se nam najprej 26. marca 2014 pridruţite na
usposabljanju s področja izgradnje miru (peacebuilding), ki je
namenjeno predvsem NVO, ki so aktivne na tem področju. Glavne teme usposabljanja, ki ga bosta
vodili Andra Tănase in Virginia Daniela Mates iz organizacije PATRIR, bodo: izgradnja miru – iz teorije
v prakso, financiranje aktivnosti izgradnje miru, izgradnja miru v politikah razvojnega sodelovanja,
primeri dobrih praks in priprava prioritet za prihodnost.
Dan po usposabljanju, 27. marca, pa bo v popoldanskih urah sledila še predstavitev akcijskega
načrta, narejenega na usposabljanju, in neformalna razprava s političnimi odločevalci. Vabilo in
program objavljamo na Slogini spletni strani.
Za več informacij se obrnite na Patricijo Virtič (patricija.virtic@sloga-platform.org, 040 204 464).

Usposabljanje: Spletni seminar na temo kreativnega
vključevanja mladih v zagovorništvo socialne pravičnosti
Kdaj? Torek, 1. april 2014, med 13. in 14. uro.
Opis: V okviru mednarodnega projekta »Challenging the Crisis«,
pri katerem sodeluje tudi platforma SLOGA, se odvil prvi spletni seminar (webinar) z naslovom:
»Kreativno vključevanje mladih v zagovorništvo socialne pravičnosti: vidiki zambijskega Gledališča
Barefeet«. Udeleţba na seminarju, ki bo potekal v angleškem jeziku, je brezplačna, potrebna pa je
predhodna registracija na e-naslov susan@ideaonline.ie. Prav tako pa vas prosimo, da o vašem
sodelovanju na seminarju obvestite tudi nas: novice@sloga-platform.org. Več informacij najdete v
vabilu.

Dogodek: Teden izraelskega apartheida
Kdaj? 26. marec in 8. april 2014.
Kje? Fakulteta za druţbene vede (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana).
Opis: Študentje in študentke Fakultete za druţbene vede v sodelovanju z
Gibanjem za pravice Palestincev BDS Slovenija vas vabijo na dogodke v okviru Tedna izraelskega
apartheida. V sklopu letošnjega Tedna se jim lahko pridruţite na razstavi, okrogli mizi ali pri ogledu

filma ter se tako seznanite z apartheidom, ki ga Izrael izvaja na zasedenih palestinskih ozemljih. Več
informacij o dogodkih najdete v vabilu.

Dogodek: Okrogla miza »Kakšno EU potrebujemo?«
Kdaj? Ponedeljek, 31. marec 2014, ob 16. uri.
Kje? Hotel Lev, Ljubljana.
Opis: Mednarodni inštitut za bliţnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) vas v okviru cikla
»Slovenija in EU« vljudno vabi na okroglo mizo z naslovom »Kakšno EU potrebujemo?«. Razprava bo
osredotočena na volitve v Evropski parlament in imenovanje nove Evropske komisije. Omogočeno bo
tudi spremljanje dogodka v ţivo prek spleta.

Dogodek: Filmska sreda v Hiši svetov: Šolanje sveta
Kdaj? Sreda, 2. april 2014, ob 17. uri.
Kje? V prostorih Hiše svetov (Knjiţnica Otona Ţupančiča, Kersnikova ulica 2,
Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas vabi na aprilsko Filmsko sredo v Hiši svetov, v okviru
katere si boste lahko ogledali film Šolanje sveta: zadnje breme belega človeka
(2010), reţiserke Carol Black. Projekciji filma bo sledila kratka razprava s kulturno antropologinjo dr.
Ano Sarah Lunaček Brumen s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Več informacij o dogodku
najdete na Humanitasovi spletni strani.

Dogodek: Dan za spremembe 2014
Kdaj? 5. april 2014.
Kje? Po Sloveniji.
Opis: V organizaciji Slovenske filantropije se bo odvil ţe 5. Dan za
spremembe, katerega poudarek bo na skupnostnih akcijah.
Aktivnosti v okviru letošnjega Dneva za spremembe bodo zato
odgovarjale na aktualne teţave in potrebe v skupnosti. Sodelujemo lahko vsi, pomagamo pa lahko
posamezniku, ki se je znašel v stiski, ali pa rešujemo skupnostni problem, s katerim se naš okoliš ţe
dolgo sooča. Podrobnejše informacije o 5. Dnevu za spremembe najdete na spleten portalu
prostovoljstvo.org.

Dogodek: Mednarodni festival dokumentarnega filma na
temo človekovih pravic
Kdaj? 24. marec - 2. april 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: Češka NVO People in Need tudi v Bruslju (v sodelovanju s partnerji) organizira mednarodni
festival dokumentarnega filma na temo človekovih pravic »One World« 2014. Obiskovalci si bodo
lahko ogledali najboljše filme, ki so bili v okviru festivala predvajani ţe v Pragi in ostalih čeških
mestih, njihova tematika pa je zelo relevantna tudi za vzhodno in juţno sosedstvo. V kolikor ste
zainteresirani za udeleţbo, se za več informacij obrnite na Slogo (novice@sloga-platform.org).

Usposabljanje: Pomladna šola o humanitarni akciji
Kdaj? 12. - 15. maj 2014.
Kje? Olomouc, Češka.
Opis: NOHA (Network on Humanitarian Action) v sodelovanju z Univerzo Palacký vabi na letošnjo
Pomladno šolo o humanitarni akciji, katere glavna tema bo »Kakovost humanitarnega dela: kriteriji
in merjenje«. Rok za prijavo je 18. april 2014.

Usposabljanje: Tečaji
razvojnega sodelovanja

za

strokovnjake

s

področja

mednarodnega

Kdaj? Avgust in september 2014.
Kje? Berlin, Nemčija.
Opis: Humboldtova univerza v Berlinu vabi k prijavi na naslednje tečaje za strokovnjake s področja
mednarodnega razvojnega sodelovanja (SLE Training), ki bodo v avgustu in septembru potekali v
Berlinu: Upravljanje s tveganji ob nesrečah, Vodenje razvojnih projektov, Podnebne spremembe in
trajnostno upravljanje z viri, Upravljanje konfliktov in sprememb.
Rok za prijavo je 30. april 2014.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 21. in 25. marcem 2014)
ZAHODNI BALKAN (boj proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu in s tem povezano korupcijo)
Rok za prijavo: 12. maj 2014.
Več informacij
EGIPT (podpora na področju kulturne raznolikosti in ustvarjalnosti)
Rok za prijavo: 7. maj 2014.
Več informacij
SENEGAL (prehranska varnost)
Rok za prijavo: 12. maj 2014.
Več informacij

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni marca 2014)
Kamerun
Čad
Demokratična republika Kongo in begunci na območju Velikih jezer / Srednje Afrike
Irak
Palestina

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
Plan Ireland išče dva nova sodelavca oz. sodelavki
Organizacija Plan Ireland objavlja naslednja razpisa za prosto delovno mesto: »Vodja
področja upravljanja nesreč« (m/ţ) in »Vodja odnosov z donatorji« (m/ţ). Rok za
prijavo je pri obeh razpisih enak, in sicer 28. marec 2014.

