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Sklic srečanja ustanoviteljic in članic Sloge ter rezultati izbora
koordinatorja
Ljubljana, 26. avgust 2014 - Napovedujemo, da bo Sloga v sodelovanju s svetom platforme
predvidoma v oktobru 2014 sklicala srečanje NVO ustanoviteljic in članic, na katerem se bodo te
lahko podrobneje seznanile z njenim delom in podale predloge glede želenih sprememb njene
prihodnje usmeritve in/ali delovanja.
Hkrati vas obveščamo, da je na Slogi v juliju in avgustu 2014 potekal izbor koordinatorja platforme
za obdobje naslednjih dveh let, na katerem je bil z večino glasov izbran Marjan Huč. Za kakršne koli
pobude smo vam z veseljem na razpolago, osebno ali prek elektronske pošte (marjan.huc@slogaplatform.org).

Povabilo k sodelovanju pri 16. številki Slogopisa z osrednjo temo
skladnost politik za razvoj
Ljubljana, 26. 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.

Vesele črke razveselile ganske otroke
Ljubljana, 25. avgust 2014 - Društvo Humanitas obvešča, da so
paketi Vesele črke iz kataloga družbeno odgovornih daril Krilca
– darilca s čudežno močjo julija razveselili 19 šolarjev v okolici
glavnega mesta Gane - Akra. Osem osnovnošolcev je prejelo
novo šolsko uniformo, sedem osnovnošolcev in štirje srednješolci
pa nove knjige, učne pripomočke in druge šolske potrebščine.
Donacije slovenskih darovalcev so bile razdeljene v naselju
Aduse, in sicer v javni šoli, katero obiskuje 700 otrok. Društvo Humanitas se skupaj z gansko
partnersko organizacijo EHT Network iskreno zahvaljuje vsem darovalcem in poudarja izjemen
pomen Krilc. Ne le, da predstavljajo rešitev, ko ne veste, kaj bi nekomu podarili, ampak
predstavljajo veliko več. Npr. s paketom Vesele črke lahko omogočijo ganskemu šolarju dostop do
izobrazbe za eno leto.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani društva Humanitas.
Foto: društvo Humanitas

Humanitarna pomoč Slovenije za Južni Sudan
Ljubljana, 22. avgust 2014 - Zaradi zaostrenih humanitarnih
razmer v Južnem Sudanu, kjer je po zadnjih podatkih (OCHA,
21.08.2014) razseljenih že 1,3 milijona ljudi, 448.000 oseb pa je
zatočišče poiskalo v sosednjih državah, je Slovenija namenila
finančni prispevek v višini 30.000 EUR za programe Mednarodnega
odbora Rdečega križa (ICRC) za blaženje tamkajšnjih
humanitarnih potreb. ICRC namreč deluje na celotnem območju
Južnega Sudana, kjer zagotavlja hrano, pitno vodo in nujno zdravstveno pomoč, povezuje družinske
člane in vodi dialog med sprtimi stranmi ter ob tem opozarja na spoštovanje mednarodnega
humanitarnega prava.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ), podrobnejše
informacije o razmerah v Južnem Sudanu pa najdete na spletni strani ReliefWeb.
Foto: ICRC

Spremembe zakonodaje glede socialne pomoči, tudi za
prostovoljce
Ljubljana, 22. avgust 2014 - Slovenska filantropija na spletnem
portalu prostovoljstvo.org obvešča o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. S 1.
septembrom so do dodatka za delovno aktivnost upravičene tudi osebe, ki imajo sklenjen pisni
dogovor o prostovoljskem delu, in so hkrati prejemnice denarne socialne pomoči. Prostovoljci, ki
so že prejemniki denarne socialne pomoči, naj pristojnemu Centru za socialno delo čim prej javijo
spremembe, pri čemer morajo obrazcu priložiti fotokopijo pisnega dogovora o prostovoljskem delu.

Ponovni pričetek dobrodelnih akcij Za srce Afrike in Z delom
do dostojnega življenja
Ljubljana, 21. avgust 2014 - Slovenska karitas je na novinarski
konferenci predstavila dobrodelni akciji Za srce Afrike in Z delom do
dostojnega življenja, s katerima začenjajo vsako leto v drugi polovici
avgusta.
Akcija Za srce Afrike tako poteka že 9. leto, zbrana sredstva pa so
namenjena razvojno-humanitarnim projektom na področju zdravstva,
šolstva ter oskrbe z vodo in hrano, ki jih Slovenska karitas izvaja v
sodelovanju s slovenskimi misijonarkami in misijonarji v osrednjem
delu Afrike. Po besedah generalnega tajnika Slovenske karitas Imreta
Jerebica dosedanja pomoč iz Slovenije vsak dan lajša življenje kar
200.000 ljudem v Afriki, med katerimi je več kot polovica otrok. Jana
Lampe iz Slovenske karitas je dodala, da so s pomočjo zbranih sredstev v lanskoletni akciji Za srce
Afrike dokončali gradnjo in opremljanje nove osnovne šole v Kigaliju v Ruandi, podprli nakup hrane
za pomoč kronično podhranjenim otrokom ter bolnikom z AIDS-om v Mukungu v Ruandi, pomagali pa
so tudi v Centralni afriški republiki in v Burundiju. Predstavila pa je tudi projekte pomoči, ki jih
nameravajo izvesti s pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike (v Centralni afriški republiki, Ruandi,
Malaviju in na Madagaskarju).
V zadnjem delu konference pa je bila predstavljena še akcija Z delom do dostojnega življenja,
preko katere zbirajo mesečne prispevke, ki že 257 družinam v Afriki omogočajo priložnost za delo, na
podlagi katerega lažje preživijo svoje družine. Letos pa s to akcijo pričenjajo tudi v Albaniji.
Podrobnejše poročilo s konference najdete na spletni strani Slovenske karitas, kjer se lahko
pozanimate tudi o tem, kako lahko pri obeh omenjenih akcijah tudi sodelujete.

»Shadowing programme«
Ljubljana, 25. avgust 2014 – Ponovno vas obveščamo, da
Informacijska služba ZN na Dunaju organizira t. i. »Shadowing
programme«, ki študentom, ki jih zanima delovanje OZN,
omogoča vpogled v delovanje organizacije.
Rok za prijavo je 29. avgust 2014, več o tem pa si lahko preberete tukaj.

Povabilo k posredovanju člankov za Trialog Information
Service
Dunaj, 22. avgust 2014 – Trialog vabi k posredovanju prispevkov
za septembrsko številko TIS-a (Trialog Information Service), in sicer predvsem glede aktivnosti
(preteklih ali prihodnjih) s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in globalnega učenja.

Prispevki naj bodo napisani v tretji osebi, obsegajo naj naslov, tekst v dolžini med 150 in 300 besed,
k vsebini pa se lahko pripne tudi večje dokumente, doda internetne povezave in fotografije. Slednje
je potrebno posredovati ločeno (v samostojni priponki).
Članke posredujte na e-naslov e.romero@trialog.or.at, in sicer najkasneje do 19. septembra 2014.

Zanimivo
Humanitarian funding analysis: Iraq (Crisis Briefing, August 2014); Global Humanitarian Assistance.
Humanitarian crises, emergency preparedness and response: the role of business and the private
sector - Final report; Steven A. Zyck in Randolph Kent.
EU’s pivotal role in tackling poverty and inequality worldwide; Andrew Shepherd in Alisa Herrero,
Overseas Development Institute.

Zagovorniški dnevi
Kdaj? 15. - 16. september 2014.
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Vabimo vas na druge Zagovorniške dneve, na katerih bomo iskali odgovor na vprašanje »How to be
more Coherent?«. Pri iskanju tega odgovora nas bo usmerjala Njeri Jensen, strokovnjakinja za
področje skladnosti politik, ki je to področje raziskovala v danski platformi razvojnih in humanitarnih
NVO (CONCORD DENMARK).
Prvi dan srečanja bomo posvetili predvsem trem vsebinskim področjem: biogorivom, nezakonitim
finančnim tokovom ter migracijam in razvoju. Cilj prvega dneva je ugotoviti, kako lahko NVO pri
vsakdanjem delu prispevajo k večji skladnosti politik.
Drugi dan se bomo pogovarjali o tem, kako in če država skrbi za usklajene politike. Pri tem
razmisleku se nam bo pridružilo tudi MZZ. Da pa ne bomo ostali samo znotraj naših meja, se nam
bodo na usposabljanju pridružili tudi predstavniki madžarskih, hrvaških, srbskih in bosanskih NVO.
Tako bomo lahko izmenjali poglede in prakse ter dobili nove zamisli o tem, kako biti čim bolj skladni
v prihodnje.
Program letošnjih Zagovorniških dni si lahko preberete na Slogini spletni strani.
Prijave zbiramo do srede, 10. septembra 2014, na e-naslov ana.kalin@sloga-platform.org.
Foto: glopolis, CFED

Zaključna prireditev projekta Svetovne lutke
Kdaj? Četrtek, 28. avgust 2014, ob 18. uri.
Kje? Galerija Diwan (Karunova 10a, Ljubljana).
Društvo Humanitas in Mednarodni Afriški forum vas ob zaključku projekta Svetovne lutke vabita na
prireditev s kulturno-umetniško noto. Vključevala bo otvoritev razstave ilustracij Nine Bric, na
podlagi katerih je izdelana slikanica Rešilni čoln, ter projekcijo kratkega filma Aleša Emlyna
Smoleja o zakulisju usposabljanj.

Več informacij o dogodku najdete v vabilu.

Bolnišnica za pOSEBNE prijatelje
Kdaj? Sobota, 30. avgust 2014, med 17. in 19. uro.
Kje? Ploščad Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana.
Kulturno ekološko društvo Smetumet to soboto vabi na delavnico za otroke, družine in vse druge,
ki želijo, da v njihovi Bolnišnici oskrbijo njihove (p)osebne prijatelje. Brezplačni javni dogodek bo
ambulanta za plišaste in druge igračke, ki jih bodo obiskovalci prinesli s seboj. Namen dogodka je,
da prek igre razbijamo tabuje in stereotipe, se seznanimo ali s pomočjo pozitivne identifikacije lažje
spoprimemo z različnimi oblikami poškodb, bolezni in invalidnosti ter do njih razvijemo empatičen
odnos.
Več o dogodku si lahko preberete v vabilu.

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.

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.

Prve slovenske občine na poti do Zero Waste
Kdaj? 8. in 9. september 2014.
Kje? Ljubljana in Vrhnika.
Ekologi brez meja/Zero Waste Slovenija vas vljudno vabijo na naslednja dva dogodka:
- ponedeljek, 8. september 2014 (novinarska konferenca v Mestni hiši v Ljubljani in spremljevalni
dogodki na Vrhniki): Mestna občina Ljubljana in občine Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer so prve

slovenske občine, ki se bodo 8. septembra 2014 pridružile slovenski in evropski Zero Waste mreži.
Ljubljana bo s tem postala tudi prva evropska prestolnica na poti do Zero Waste;
- torek, 9. september 2014 (posvet v dvorani Državnega sveta): gostje iz evropske mreže
nacionalnih organizacij in lokalnih skupnosti Zero Waste Europe bodo govorili o Zero Waste konceptu
in predstavili dosežke nekaterih primerov dobre prakse. Slovenske občine na poti do Zero Waste bodo
predstavile, zakaj so se odločile postati družba brez odpadkov in kakšni so njihovi načrti v prihodnjih
letih. Prijave za udeležbo zbirajo do 5. septembra 2014.
Podrobnejše informacije o celotnem dogajanju najdete v vabilu.

Usposabljanja za prostovoljce in mentorje
Kdaj? Med septembrom in decembrom 2014.
Kje? Ljubljana.
Slovenska filantropija z novim šolskim leto pričenja s številnimi usposabljanji tako za prostovoljce
kot tudi za mentorje. Več informacij o usposabljanjih in prijavnice objavljajo 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).

»Global Diaspora & Development Forum«
Kdaj? 31. oktober - 1. november 2014.
Kje? Dublin, Irska.
UCD Clinton Institute v sodelovanju z Irish Aid in Diaspora Matters organizira forum, na katerem se
bodo srečali mednarodni politični odločevalci, akademiki in predstavniki diaspore ter razpravljali o
primerih vključevanja diaspore in o najnovejših trendih in najboljših praksah na tem področju.
Forum bo med drugim ponudil tudi priložnost za vključevanje diaspore v post-2015 razvojni okvir.
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani organizatorja.

»Redefining Development – The Future Beyond 2015«
Kdaj? 10. november 2014.
Kje? London, Velika Britanija.
V središču prihajajoče letne konference britanske platforme razvojnih NVO BOND bodo najnovejši
trendi in globalni izzivi ter njihov vpliv na razvojno politiko in prakso v obdobju po letu 2015.
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani platforme BOND.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 22. in 26. avgustom 2014)
AZERBAJDŽAN (podpora pri prilagajanju srednješolskega sistema področju srednješolskega
izobraževanja v EU)
Rok za prijavo: 24. oktober 2014.
Več informacij
AZERBAJDŽAN (podpora pri krepitvi funkcije varuha za človekove pravice)
Rok za prijavo: 24. oktober 2014.
Več informacij
ERITREJA (EIDHR)
Rok za prijavo: 16. oktober 2014.
Več informacij

MAURICIUS (podpora pri razvoju področja voda)
Rok za prijavo: 1. september 2014.
Več informacij
ARMENIJA (krepitev nacionalnega statističnega sistema)
Rok za prijavo: 27. oktober 2014.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni avgusta 2014)
Afganistanska kriza
Irak
Pakistan
Palestina
Sirija
Ukrajina
Zahodna Afrika
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
Seznam aktualnih prostih delovnih mest, pripravništev in možnosti za
prostovoljno delo
Irska platforma razvojnih NVO Dóchas v svojih Sredinih novicah redno objavlja
aktualna prosta delovna mesta, pripravništva in možnosti za prostovoljno delo pri različnih
organizacijah, in sicer tako za Evropo kot tudi za druge regije po svetu. V zadnjih Sredinih novicah z
dne 20. avgust 2014 tovrsten seznam najdete na straneh 4 - 9.

Prosta delovna mesta na Overseas Development Institute

-

Overseas Development Institute trenutno razpisuje naslednja štiri prosta
delovna mesta:
sodelavec na področju komunikacij (rok za prijavo: 27. avgust 2014);
pomožni sodelavec na projektu in na področju komunikacij (rok za prijavo: 5. september 2014);
sodelavec na področju medijev (rok za prijavo: 8. september 2014);
raziskovalni sodelavec na področju socialnega razvoja (rok za prijavo: 11. september 2014).

Informacije o ostalih odprtih delovnih mestih objavljamo na Slogini spletni strani.

