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SLOGA na Evropskih razvojnih dnevih
Ljubljana / Bruselj, 28. november 2013 - 26. in 27. novembra
2013 so v organizaciji Evropske komisije v Bruslju potekali ţe 8.
Evropski razvojni dnevi (European Development Days - EDD).
Letošnji EDD so bili posvečeni post-2015 okviru in so potekali
pod naslovom »A decent life for all by 2030 - building a
consensus for a new development agenda«, razprave pa so
bile osredotočene na naslednje štiri teme: krepitev naporov za
doseganje osnovnih ţivljenjskih standardov, spoštovanje
človekovih pravic ter zagotavljanje enakosti in pravičnosti, promocija gonilnih sil vključujočega in
trajnostnega razvoja ter oblikovanje novega partnerstva za razvoj.
Pestrega dogajanja v Bruslju so se udeleţili tudi predstavniki Sloge in ostalih slovenskih NVO, kjer
so se srečali tudi z drţavnim sekretarjem v funkciji ministra za mednarodno razvojno sodelovanje g.
Bogdanom Benkom.
Podrobnejše informacije o dogajanju na letošnjih EDD najdete na uradni spletni strani dogodka.

SLOGA zbrala in posredovala predloge glede potencialnih
izboljšav razpisa za projekte na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na
Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Ljubljana, 26. november 2013 - Kot ţe veste, je SLOGA v oktobru zbirala komentarje na zadnji razpis
Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ) za projekte na področju razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči (Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014), ki je bil objavljen 18. januarja 2013.
SLOGA je vse zbrane komentarje in odzive uredila ter jih posredovala na MZZ, pri čemer je še
posebej opozorila na področja, ki so po oceni NVO še najbolj potrebna sprememb:
- vloga partnerskih organizacij iz drţav prejemnic pri izvajanju projekta,
- prioritete v okviru razpisa,
- obrazci in poročanje,
- trajanje projektov,
- sredstva za projekte,
- administrativni stroški,
- globalno učenje.
Prav tako je izpostavila predloge iz prejšnjih let, ki jih MZZ še ni upoštevalo. Celoten dopis MZZ si
lahko preberete v priponki. MZZ se je ţe odzvalo in potrdilo, da bodo posredovane predloge poskusili
upoštevati ţe pri naslednjem razpisu.

Življenje se počasi pomika naprej, a Filipini še vedno
potrebujejo našo pomoč
Ljubljana, 27. november 2013 – Kot smo vas ţe obvestili, se
je konzorcij slovenskih nevladnih organizacij (NVO) pod
okriljem Humanitarnega odzivnega centra - HOC, delujočega
v okviru Sloge, pridruţil pomoči Filipinom. Konzorcij
sestavljajo Adra Slovenija, društvo Hrana za ţivljenje in IRD
Global Zavod. Organizacije skupaj zbirajo sredstva in
pomagajo na terenu, ki ga je 8. novembra 2013 prizadel
tajfun Haiyan. Najaktualnejše informacije o aktivnostih posamezne organizacije najdete na njihovih
spletnih in/ali Facebook straneh.
Skoraj tri tedne po katastrofi lokalni prebivalci s pomočjo humanitarnih organizacij sicer obnavljajo
svoja ţivljenja in domove, vendar bodo podporo mednarodne skupnosti potrebovali tudi v prihodnje.
Po najnovejših podatkih filipinske vlade (z dne 27.11.2013) je tajfun prizadel vsega skupaj 14,16
milijonov ljudi, razseljenih pa je ţe 3,54 milijona oseb.
POMAGATE LAHKO TUDI VI! Donacije lahko nakaţete na: TRR Platforma SLOGA/HOC (Povšetova 37,
1000 Ljubljana): SI56 6100 0000 6180 023; namen: POMOČ FILIPINOM. Za vse prispevke se vam ţe
vnaprej najlepše zahvaljujemo!
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani HOC.
Zbiranje sredstev poteka tudi v okviru ostalih slovenskih humanitarnih organizacij: Rdečega kriţa
Slovenije, Slovenske karitas in UNICEF-a Slovenije.
Foto: ADRA Philippines

Odprto pismo »Biogoriva: Hrana za ljudi ali za avtomobile?«
Ljubljana, 21. november 2013 - SLOGA se je pridruţila okoljskim in
razvojnim organizacijam, ki so 21. novembra 2013 ponovno naslovile pismo
na ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana. V pismu z

naslovom »Biogoriva: Hrana za ljudi ali za avtomobile?« smo ga opozorile na zgrešeno politiko EU o
biogorivih in ga pozvale, naj Slovenija zavzame bolj ambiciozna stališča na tem področju.
12. decembra bo namreč Svet EU razpravljal o politikah na področju biogoriv, in sicer predvsem o
tem, kako jih spremeniti, da bi preprečili vplive posredne spremembe rabe zemljišč in prispevali h
globalni prehranski varnosti. Pismo si lahko preberete tukaj. Foto: Focus, društvo za sonaraven
razvoj

GLEN 2014 – Poziv mladim v cikel neformalnega globalnega učenja z izkušnjo
prostovoljstva v tujini
Ljubljana, 21. november 2013 - Si ţeliš izkušnje neformalnega globalnega učenja preko več mesečne
prostovoljske prakse v tujini? Zavod Voluntariat tudi letos vabi mlade med 21. in 30. letom k
sodelovanju v aktivnostih globalnega učenja z izkušnjo 3-mesečne prostovoljske prakse v Gani,
Beninu ali Indiji.
Namen mreţe za globalno učenje GLEN je prispevati k boljšemu razumevanju globalne soodvisnosti,
trajnostnega razvoja in odgovorne razvojne politike. Kot vedno pa se GLEN ne osredotoča le na
prostovoljsko delo v drţavah globalnega Juga, temveč je pomemben del predvsem prenos
pridobljenega znanja in ozaveščanje javnosti v Evropi o globalnih soodvisnostih in problemih (okolje,
pravična trgovina, podnebne spremembe, demokracija, človekove pravice, itd.). S takšno
problematiko se tudi letos ukvarjajo omenjene prostovoljske prakse.
Za prijavo na posamezen projekt izpolnite prijavnico v angleškem jeziku (najdete jo v priponki na
Sloginem spletnem portalu za globalno učenje) in jo pošljite do 15. januarja 2014 na naslov
globalno@zavod-voluntariat.si.

Povabilo k ogledu vsebin o begu kapitala in krajšega
dokumentarnega filma »Beg kapitala – Kam izginja vaš
denar?« na spletni strani Ekvilib Inštituta
Ljubljana, 26. november 2013 - V tednu med 25. novembrom in 1. decembrom 2013 poteka teden
davčne solidarnosti in v različnih drţavah potekajo aktivnosti o ozaveščanju širše publike o
problematiki izmikanja davkov, pranja denarja in davčnih oaz, ki imajo močne vplive na drţave v
razvoju. V tem tednu organizacije civilne druţbe po celi Evropi zahtevajo, da vlade prevzamejo več
aktivnosti na področju preprečevanja izogibanja plačila davkov multinacionalnih organizacij.
Glavna zahteva je, da se mora na ravni Evropske unije oblikovati zakon o javnem registru o
dejanskem lastništvu navideznih podjetij kot glavni korak k boju proti davčnemu izogibanju in
korupciji.
V Sloveniji je prvo leto »Davčnega tedna solidarnosti« zaznamovano z objavo vsebine projekta na
spletni strani Ekvilib Inštituta, objavo orodij za ozaveščanje in izjavami za medije. Prav tako je bil
z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki bega kapitala iz drţav v razvoju narejen krajši
dokumentarni film, ki na jasen in poučen način razloţi pomen plačevanja davkov v drţavah v
razvoju.
Več o tem si lahko preberete v priponki.

Prostovoljski projekti v Nigeriji in na Japonskem
Ljubljana, 19. november 2013 - Na Voluntariatovi spletni strani si lahko
pogledate dva seznama z različnimi prostovoljskimi projekti, ki bodo prihodnje
leto potekali v Nigeriji in na Japonskem ter se jim lahko pridruţite tudi vi.

Odprava nasilja nad ženskami in humanitarne krize
Bruselj, 25. november 2013 - 25. novembra je potekal mednarodni dan
boja proti nasilju nad ţenskami, Zdruţeni narodi pa so ob tem ponovno
opozorili na dejstvo, da se v svojem ţivljenju kar 70 odstotkov ţensk
sooči z nasiljem. Naravne katastrofe, konflikti in dolgotrajne krize
omenjen deleţ povečajo, najbolj ranljive skupine prebivalstva pa
izpostavijo še večjim tveganjem. Evropska komisija se proti vsemu temu
močno bori, in sicer s konkretnimi aktivnostmi na terenu, ţe julija pa je
sprejela novo politiko, ki poudarja pomen spola in starosti na področju humanitarne pomoči (Gender
in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance). Več o tem si lahko preberete na spletni
strani ECHO. Foto: ZN

Zanimivo branje
EU Budget 2014-2020: Fit for the Fight Against Global Poverty; CONCORD.
Cooperatives & Fair Trade: Making Supply Chains work for Small Producers; Fair Trade Advocacy Office
in Cooperatives Europe.
John Hilary: UK charities have lost their radical soul; The Guardian.

Dogodek: Srečanje z novim
konfederacije CONCORD

direktorjem

Evropske

Kdaj? V torek, 3. decembra 2013, ob 9. uri.
Kje? City Hotel Ljubljana.
Opis: V Ljubljani bo 3. in 4. decembra 2013 potekalo Strateško srečanje TRIALOG-a. Vabimo vas k
sodelovanju na drugem delu dogodka, torej 3. decembra. V otvoritvenem delu bo novi direktor
Evropske konfederacije NVO za pomoč in razvoj - CONCORD Seamus Jeffreson predstavil glavne
usmeritve in načrte konfederacije v prihodnjem letu. Sledili bosta razpravi o volitvah v Evropski
parlament, ki se bodo odvile v letu 2014, ter o Evropskem letu razvoja 2015. Program dogodka si
lahko preberete v priponki.
Veseli bomo, če se boste lahko pridruţili razpravi, prosimo pa vas, da udeleţbo na dogodku potrdite
najkasneje do petka, 29. novembra 2013, na e-naslov novice@sloga-platform.org.

Dogodek: Regionalna konferenca o
globalnem učenju
Kdaj? 4. in 5. december 2013.
Kje? Mestni muzej Ljubljana.
Opis: SLOGA v sodelovanju z ostalimi regionalnimi platformami in MZZ ter s podporo Centra SeverJug Sveta Evrope vabi na regionalno konferenco o globalnem učenju z naslovom »There is an
alternative - TIA«.
Namen konference je spodbuditi razpravo o konceptih globalnega učenja, globalnega državljanstva
in nacionalne identitete v regiji Jugovzhodne Evrope. Cilj dvodnevnega dogodka je iskanje

podobnosti in razlik v razumevanju omenjenih konceptov, pa tudi iskanje načinov za sodelovanje
navkljub razlikam.
Delovni jezik konference je angleščina. Več informacij o konferenci najdete v konceptu konference,
vabilu in programu.
Vljudno vas naprošamo, da nam svojo udeležbo na konferenci potrdite do vključno jutri, 29.
novembra 2013, na e-naslov conference@sloga-platform.org.

Dogodek: Usklajevalni
odzivnega centra – HOC

sestanek

članic

Humanitarnega

Kdaj? V četrtek, 12. decembra 2013, ob 14. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6 – 2. nadstropje, Ljubljana).
Opis: Vljudno vabljeni na sestanek Humanitarnega odzivnega centra - HOC, na katerem bi ţeleli
spregovoriti o v javnosti vse bolj negativni podobi »humanitarnih korporacij« in razmisliti o skupni
strategiji za nastopanje v javnosti. Na srečanju bi ţeleli opraviti tudi razmislek glede prihodnjih
aktivnosti in vloge HOC.
V zadnjem času se vse pogosteje govori o t. i. humanitarnih korporacijah, ki v slovenski javnosti
dobivajo precej negativno podobo. Ena od takšnih reakcij je bil tudi intervju s priznanim novinarjem
Boštjanom Videmškom. Ker tudi slovenske NVO izvajajo aktivnosti na področju humanitarne pomoči,
tako v Sloveniji, kot tudi drugje, postaja skupni dogovor glede vloge HOC in skupnega odziva na
medijske provokacije nuja.
Prosimo vas, da nam svojo udeležbo na sestanku potrdite najkasneje do 10. decembra 2013 na enaslov info@humanitarni-center.si.

Otvoritveni dogodek: SKUHNA, svetovna kuhinja po slovensko
Kdaj? V petek, 29. novembra 2013, ob 16. uri.
Kje? Trubarjeva 56, Ljubljana.
Opis: Zavod Global in Zavod Voluntariat, ki sta skupaj z migranti in
migrantkami »zakuhala« inovativen projekt socialnega podjetništva SKUHNA, svetovna kuhinja po
slovensko, vabita na svečano otvoritev Skuhninih prostorov. Več informacij najdete na Skuhnini
spletni strani, zaradi laţje organizacije pa svojo prisotnost potrdite na e-naslov info@skuhna.si.

Dogodek: 1. Svetovni prednovoletni bazar
Kdaj? V soboto, 30. novembra 2013, od 10. ure dalje.
Kje? Hiša Zahir (Ţidovska ulica 14, Maribor).
Opis: Inštitut za afriške študije (IAŠ) vas v okviru projekta »Mi smo medkulturni dialog - kadarkoli in
kjerkoli« vabi na 1. Svetovni prednovoletni bazar, na katerem boste lahko izbirali med številnimi
ročno izdelanimi darili iz vsega sveta. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani IAŠ.

Usposabljanje o trajnostnem poročanju po smernicah GRI
Kdaj? V sredo, 4. decembra 2013, med 9. in 15. uro.
Kje? Gospodarska zbornica Slovenije (Dimičeva 9, Ljubljana).

Opis: Ekvilib Inštitut vabi na decembrsko izobraţevanje o trajnostnem poročanju po mednarodnih
smernicah GRI, s poudarkom na prenovljenih smernicah G4. Več informacij o izobraţevanju najdete
na Ekvilibovi spletni strani.

Dogodek: Filmska sreda v hiši svetov
Kdaj? V sredo, 4. decembra 2013, ob 17. uri.
Kje? Hiša svetov (v knjiţnici Otona Ţupančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na ogled filma Oče naš (2007),
reţiserja Christopherja Zalla, ki govori o nedokumentiranih migrantih in temni
plati ameriških sanj. Po ogledu bosta sledili kratka razprava in izmenjava knjig.
Vabilo si lahko preberete v priponki. Foto: IMDb

Dogodek: Mednarodna konferenca o migracijah in razvoju
Kdaj? 5. in 6. december 2013.
Kje? Mestni muzej Ljubljana.
Opis: Takoj po zaključku regionalne konference o globalnem učenju TIA vas Mirovni inštitut
vabi na mednarodno konferenco o migracijah in razvoju z naslovom »Razvoj akterjev
razvoja: Migranti kot (ključni) akterji razvojnega sodelovanja – nov premik naprej«
(Developing developers: Migrants as development actors – A new way forward), ki bo
vključevala tudi Mednarodni sejem sodelovanja »Kako premostiti vrzel« (International
Partnership Fair: Bridging the gap). Vabilo in program si lahko preberete v priponkah.
Konference se bodo kot govorci udeleţili strokovnjaki – tako iz vladnega kot iz nevladnega
sektorja – s področja migracijskih politik in razvojnega sodelovanja iz Avstrije, Belgije,
Gane, Italije, Slovaške, Slovenije in Velike Britanije. V panelnih diskusijah bodo
preizpraševali koncepte razvojnega sodelovanja v povezavi z migracijami in odprli moţnosti
za nadaljnjo razpravo z vsemi udeleţenimi.
Na dogodku bomo predstavili tudi Srednjeevropski manifest o migracijah in razvoju (Central
European Manifesto on Migration and Development), strateški dokument, ki vsebuje
priporočila za izboljšanje razumevanja koncepta razvojnega sodelovanja in migracij kot
ključnega elementa v tem konceptu.
Zaradi lažje organizacije svojo prisotnost na konferenci in/ali sejmu sodelovanja
potrdite najkasneje do 3. decembra 2013 na e-naslov maja.ladic@mirovni-institut.si.
Dogodek: 9. Slovenski kongres prostovoljstva
Kdaj? 5. - 6. december 2013.
Kje? Hotel Diana, Murska Sobota.
Opis: Slovenska filantropija, Zdruţenje za promocijo
prostovoljstva, vabi vse prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva, zaposlene v javnih
zavodih, podjetja in vse zainteresirane na 9. Slovenski kongres prostovoljstva, ki bo letos potekal
pod sloganom »Gradimo skupnost za jutri«.
Rok za prijavo udeležbe je 30. november 2013, več informacij o dogodku pa najdete na spletni
strani prostovoljstvo.org.

Dogodek: Beg kapitala - kam gre vaš denar?
Kdaj? V ponedeljek, 16. decembra 2013, ob 14. uri.
Kje? V konferenčni dvorani Hiše Evropske unije (Breg 14, Ljubljana).
Opis: Ekvilib Inštitut vas v okviru evropskega projekta Beg kapitala in ob izidu poročila »Capital
flight report« vabi na okroglo mizo z naslovom »Beg kapitala - kam gre vaš denar?«. Več informacij o
okrogli mizi najdete na Ekvilibovi spletni strani.
Informacije o ostalih dogodkih in/ali usposabljanjih po Sloveniji najdete na Slogini spletni strani
(dogodke v koledarju, usposabljanja pa pod zavihkom Izobraževanja).

EuropeAid
Evropska komisija objavila javni razpis »Non-State Actors and Local
Authorities in Development: Raising public awareness of development
issues and promoting development education in the European Union«
Kot smo vas ţe obvestili, je Evropska komisija 19. novembra 2013 objavila javni
razpis »Non-State Actors and Local Authorities in Development: Raising public awareness of
development issues and promoting development education in the European Union«.
SLOGA samo še danes, 28. novembra 2013, na e-naslovu darja.krstic@sloga-platform.org zbira
vaša vprašanja glede omenjenega razpisa, nato pa jih bo preko Evropske konfederacije NVO za
pomoč in razvoj - CONCORD naslovila na razpisovalca.
10. decembra 2013 ob 13. uri vas vabimo na posvet glede razpisa, kjer bomo skupaj pregledali
razpis, cilje, sklope, prioritete in sodelovanje.
SLOGA vam bo prav tako nudila svetovanje v zvezi z razpisom oziroma pri pripravi koncepta
projektov.
Cilj javnega razpisa je razviti zavest evropskih drţavljanov in kritično razumevanje soodvisnega
sveta ter njihove vloge, odgovornosti in načina ţivljenja v globalizirani druţbi; podpirati njihovo
aktivno sodelovanje v globalnih poskusih za izkoreninjenje revščine ter spodbujanje pravičnosti,
človekovih pravic in trajnostnih načinov ţivljenja.
Razpis je sestavljen iz 5 sklopov:
- SKLOP 1: Projekti globalnega učenja v okviru formalnega izobraţevalnega sistema, ki jih vodijo NVO
ali zdruţenja NVO iz drţav članic EU; okvirna dodelitev sredstev: 5.000.000 EUR, sofinanciranje: 3-5
milijonov EUR;
- SKLOP 2: Projekti globalnega učenja zunaj formalnega izobraţevalnega sistema, ki jih vodijo NVO
ali zdruţenja NVO iz drţav članic EU; okvirna dodelitev sredstev: 5.000.000 EUR, sofinanciranje: 3-5
milijonov EUR;
- SKLOP 3: Projekti kampanj in zagovorništva, ki jih vodijo NVO ali zdruţenja NVO iz drţav članic EU;
okvirna dodelitev sredstev: 12.000.000 EUR, sofinanciranje 3-5 milijonov EUR.
- SKLOP 4: Projekti globalnega učenja, kampanj in zagovorništva, ki jih vodijo NVO ali zdruţenja NVO
iz drţav EU13; okvirna dodelitev sredstev: 6.000.000 EUR, sofinanciranje 1-5 milijonov EUR;
- SKLOP 5: Projekti globalnega učenja, kampanj in zagovorništva, ki jih vodijo lokalne oblasti ali
zdruţenja lokalnih oblasti; okvirna dodelitev sredstev: 7.000.000 EUR, sofinanciranje 1-5 milijonov
EUR.

Gre za razpis, pri katerem se v prvi fazi odda koncept projekta. Na podlagi ocene koncepta so nato
izbrani prijavitelji pozvani, da oddajo še celovito prijavo.
Rok za oddajo vlog je 30. januar 2014.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 20. in 27. novembrom 2013)
MADAGASKAR (izboljšanje organizacijske strukture na področju razvoja kmetijstva)
Rok za prijavo: 7. januar 2014.
Več informacij
REPUBLIKA KONGO (razpis za zbiranje predlogov nedržavnih akterjev na temo vključujočega
razvoja)
Rok za prijavo: 20. januar 2014.
Več informacij
MALAVI (doseganje 7. razvojnega cilja tisočletja - voda in sanitacija)
Rok za prijavo: 21. februar 2014.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni v novembru 2013)
Kamerun
Okrepitev zmogljivosti odzivanja
DIPECHO - Juţna Afrika in Indijski ocean
Mali
Mjanmar/Burma in Tajska
Network on Humanitarian Assistance (NOHA)
Nigerija
Sahel
Slonokoščena obala

Delovne priložnosti
Prosta delovna mesta na CBM in v okviru kampanje Beyond 2015
Mednarodna krščanska razvojna organizacija CBM in globalna civilnodruţbena kampanja Beyond 2015
razpisujeta naslednja štiri prosta delovna mesta:
- sodelavec na področju spremljanja implementacije projekta (CBM),
- finančni sodelavec (CBM),
- sodelavec s področja mednarodnih zadev (Beyond 2015),
- projektni direktor.

