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Povabilo k sodelovanju pri 12. številki Slogopisa 
 

Sloga, 13. avgust 2013 – Na Slogi smo že pričeli s pripravo 
naslednje številke Slogopisa, ki bo izšla v začetku oktobra, 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 in 
humanitarna pomoč, 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 sredine oktobra do sredine decembra 2013). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 11. 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 2. september 2013 
(na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa). 
 
 

 

Število otrok beguncev iz Sirije doseglo 1 milijon 
 

Ženeva, 23. avgust 2013 - Agencija ZN za begunce (UNHCR) je 
oznanila, da je število otrok beguncev iz Sirije doseglo 1 milijon, 
od tega pa je 768.000 otrok mlajših od 11 let. Otroci tako 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2011.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org


predstavljajo polovico vseh beguncev iz Sirije, največ pa jih je pribežalo v Libanon, Jordanijo, 
Turčijo, Irak in Egipt, medtem ko trenutno vse pogosteje bežijo v Severno Afriko in Evropo. Od 
izbruha nasilja v Siriji naj bi bilo ubitih že približno 7.000 otrok, več kot dva milijona sirskih otrok pa 
je notranje razseljenih (ECHO 2013). Foto: Telegraph Media Group Limited   

 

 
Letno poročilo o razvojni politiki in politiki zunanje pomoči 
Evropske unije ter njunem izvajanju v letu 2012 

 
Bruselj, 21. avgust 2013 - Evropska komisija (EK) je 21. avgusta sprejela 
letno poročilo o razvojni politiki in politiki zunanje pomoči Evropske 
unije ter njunem izvajanju v letu 2012. Poročilo vključuje celovit 
pregled izvajanja obeh omenjenih politik, krepitve pomoči najbolj 

potrebnim in vpliva na zmanjševanje revščine. EK je v letu 2012 za zunanjo pomoč namenila skoraj 
13,8 milijard evrov (tj. 9 odstotkov proračuna EU). EU je med drugim zagotovila hitro pomoč v 
številnih kriznih in nestabilnih razmerah, kot npr. suša v Sahelu in konflikti v Siriji in Maliju. Prav 
tako EU ostaja največja donatorka uradne razvojne pomoči na svetu, saj je v letu 2012 za razvojno 
pomoč namenila skupno 55,2 milijarde evrov. Poudarke poročila v slovenskem jeziku si lahko 
preberete na naslednji povezavi (vir: Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji). 
 

 

Razvojno sodelovanje med Evropsko unijo in Bolivijo  
 

Bruselj, 19. avgust 2013 - Bolivija se je v šestih letih 
premaknila iz skupine držav z nizkim dohodkom v skupino 
držav z nižjim srednjim dohodkom in hkrati napredovala v 
smeri uresničitve razvojnih ciljev tisočletja. Pričakovana 
življenjska doba se je dvignila iz 65 na 67 let, vpis v šolo se 
je povečal iz 86 na 100 odstotkov, povečal pa se je tudi 

dostop do bolj varnih vodnih virov za podeželsko prebivalstvo. Pojavnost zmerne revščine se je 
zmanjšala iz 64,8 na 51,3 odstotka, pojavnost skrajne revščine pa iz 41,2 na 20,9 odstotkov. 
Zmanjšuje se tudi pomen zunanje pomoči za državo, tako da razvojna pomoč trenutno predstavlja 
0,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Navkljub temu Bolivija še vedno velja na najrevnejšo državo 
v Južni Ameriki. EU z Bolivijo sodeluje že več kot 30 let in ji v primerjavi z ostalimi državami v 
Latinski Ameriki nudi največji delež svoje pomoči. Več o tem si lahko preberete na spletnem portalu 
EUROPA. Foto: washlac.wordpress.com 
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Sestanek o vmesni oceni uspešnosti izvajanja 
Resolucije o MRS do leta 2015 

 
Kdaj? V torek, 3. septembra 2013, ob 10. uri. 

 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 

 
Opis: Skladno z Zakonom o MRS je potrebno pripraviti vmesno oceno uspešnosti izvajanja Resolucije 
o MRS do leta 2015. MZZ je v začetku leta 2013 pripravilo Vmesno oceno, NVO pa bomo pripravile 
senčno poročilo, v katerem bodo razvidni naši pogledi na uspešnost Slovenije pri uresničevanju 
ciljev, zapisanih v Resoluciji. Vabimo vas, da se nam pridružite pri oblikovanju stališča, za pripravo 
nanj pa vam pošiljamo Resolucijo o MRS do leta 2015 ter Vmesno oceno MZZ. 

 

 
8. Strateški forum Bled 

 
Kdaj? 1. - 3. september 2013. 

 
Kje? Bled, Slovenija.  

 
Opis: MZZ in Center za evropsko prihodnost organizirata 8. 
Strateški forum Bled (Bled Strategic Forum - BSF), ki bo tokrat 

potekal na temo »Spremembe v Evropi in svetu«. Udeleženci letošnjega BSF bodo ob aktualnih 
vprašanjih, s katerimi se Evropa sooča v spreminjajočih se političnih in gospodarskih razmerah, 
razpravljali tudi o prihodnosti in perspektivah ekonomske in monetarne unije, v povezavi z MENA 
regijo o izzivih učinkovitega vodnega upravljanja, skupnem in trajnostnem gospodarjenju z vodnimi 
viri ter regionalnem sodelovanju, in o vlogi mednarodnega kazenskega pravosodja in širitvi EU. 
Podrobnejše informacije o BSF in osnutek programa najdete na uradni spletni strani BSF.  
 

 

Prisluhnite zgodbi kave 
 

Kdaj? 11. in 14. september 2013. 
 

Kje? Ljubljana. 
 

Opis: Pravična trgovina 3MUHE vam bo v okviru Ekotedna predstavila 
zgodbo kave, ki jo bosta pripovedovala Rene Suša iz Društva Humanitas in 

Tine Čokl iz Cafe Čokl. Pridružite se jim lahko 11. septembra ob 18. uri v Okoljskem centru na 
pogovoru ali pa 14. septembra na Pogačarjevem trgu na Ekotržnici, kjer bodo predstavili tudi 
nekatere druge izdelke. Več informacij najdete na spletni strani 3MUH.    

 

 
Bazar Festivala LUPA 2013 

 
Kdaj? 26. september 2013, med 11. in 20. uro. 

 
Kje? Prešernov trg 2013. 
 
Opis: V organizaciji Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 
(CNVOS) bo septembra potekal že 12. Festival nevladnih organizacij LUPA, v okviru katerega se bo 
ponovno odvil bazar NVO. Več informacij o Festivalu in bazarju NVO najdete na CNVOS-ovi spletni 
strani. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3199
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/avgust13/vmesna%20ocena%20resolucije%20o%20mrs%20mzz.pdf
http://www.bledstrategicforum.org/
http://www.3muhe.si/?subpageid=86&id=76
http://www.cnvos.si/article?path=/promocija/festival_lupa/lupa_2013
http://www.cnvos.si/article?path=/promocija/festival_lupa/lupa_2013


 

 

»Zagotavljanje skladnih politik za razvoj - naproti močnejšemu 
institucionalnemu okviru za Irsko« 

 
Kdaj? 3. september 2013. 
 
Kje? Dublin, Irska. 
 
Opis: Namen okrogle mize je spodbuditi razpravo o institucionalnem okviru za Irsko, ki bo podprl 
uresničevanje njenih zavez na področju skladnosti politik za razvoj. Za podrobnejše informacije o 
dogodku se obrnite na Susan Cullen (scullen@trocaire.ie).    
 

 

»Javne storitve za vse: politika nudenja le-teh« 
 

Kdaj? 18. september 2013. 
 

Kje? London, Velika Britanija.  
 

Opis: Overseas Development Institute (ODI) organizira razpravo, ki 
bo osredotočena na vprašanje, zakaj je napredek na področju javnih 

storitev tako počasen ali neenakomeren, ter na načine, kako bi lahko ta napredek pospešili. Več 
informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. Foto: IndianMuslimObserver.com  

 
 

 
 

Europe-Aid 
 
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 20. in 27. avgustom 2013) 
 
UKRAJINA (področje poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov) 
 
Rok za prijavo: 15. oktober 2013. 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (promocija registrirane zaposlenosti) 
 
Rok za prijavo: 11. oktober 2013. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (pospeševanje socialne vključenosti) 
 
Rok za prijavo: 24. oktober 2013. 
 
Več informacij 
 

 
SIERRA LEONE (področje okolja) 
 
Rok za prijavo: 7. oktober 2013. 

mailto:scullen@trocaire.ie
http://www.odi.org.uk/events/3388-public-services-all-politics-delivery
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1377515429465&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F08%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134925
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1377516290814&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F08%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135020
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1377516535990&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F08%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135012


 
Več informacij 
 

 
MEHIKA (krepitev zmogljivosti nedržavnih akterjev in civilne družbe) 
 
Rok za prijavo: 27. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Pomoč prijaviteljem na Javni razpis za srednje in velike projekte NVO programa 

Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP 

 

Obveščamo vas, da bo pomoč prijaviteljem na Javni razpis za srednje in velike projekte NVO 

programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP po e-pošti in telefonu na 

voljo le še do 30. avgusta 2013, že zastavljena vprašanja in odgovore pa lahko najdete naslednji 

povezavi. 

 

 

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 

2013, objavljeni po 1. avgustu 2013) 

 

Bangladeš 

 

Centralna afriška republika 

 

Demokratična republika Kongo 

 

ECHO Flight 

 

Financiranje aktivnosti za pomoč otrokom, žrtvam konfliktov 

 

Svet 

 

Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi. 

 

Na Slogini spletni strani pa najdete tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih. 

  

 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti  
 

Usposabljanje Zagovorništvo globalnega učenja 
 

SLOGA vabi na usposabljanje s področja globalnega učenja, ki 
je namenjeno vsem NVO, ki so aktivne na tem področju, potekalo pa bo 16. in 17. septembra 2013. 
Glavni namen usposabljanja je razviti kapacitete NVO za zagovorništvo na področju globalnega 
učenja ter izdelati konkreten zagovorniški načrt. Predlogi za načrt bodo uporabljeni tudi na razpravi 
o zagovorniškem načrtu z nekaterimi političnimi odločevalci in akademiki. Usposabljanje bo vodil 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1377516642283&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F08%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135003
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1377589652830&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F08%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135014
http://norveski.nvosklad.si/vino
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/bangladesh.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/CAR_fr.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/DRC_fr.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/ECHO_Flight.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/children_conflicts_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/worldwide_01000_mod2_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
http://www.sloga-platform.org/sloga/drugi-domaci-in-mednarodni-razpisi/blog


Gerasimos Kouvaras, direktor Action Aid Greece. Vabilo, program in prijavnico najdete v priponkah 
na Sloginem spletnem portalu za globalno učenje. Rok za prijavo je 12. september 2013. 
 

 
Magistrski študijski program s področja globalnega učenja 

 
Inštitut za izobraževanje Univerze v Londonu vabi k prijavi na 
magistrski študijski program s področja globalnega učenja. Namenjen 

je predvsem osebam, ki se ukvarjajo z omenjenim področjem, in sicer v okviru NVO, strokovnih teles 
ali vladnih služb. Program se začne v oktobru ali aprilu. Več informacij najdete na naslednji 
povezavi.  
 
 

 

Prosto delovno mesto v okviru organizacije GOAL 
 

Mednarodna humanitarna organizacija GOAL razpisuje prosto delovno mesto za 
svetovalca na področju spremljanja in evalvacije. Izbrani kandidat/-ka bo svoje delo 
opravljal/-a na različnih lokacijah (Kampala, Nairobi in Dublin). Rok za prijavo je 30. 

avgust 2013, več informacij pa najdete na naslednji povezavi. 

 

 
Prosto delovno mesto v okviru Concern Worldwide 

 
Mednarodna humanitarna organizacija Concern Worldwide razpisuje prosto 
delovno mesto za pomočnika programskega direktorja v Južnem Sudanu. Rok za 

prijavo je 31. avgust 2013, več informacij pa najdete na spletni strani organizacije.     
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