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Evropsko leto za razvoj 2015
Ljubljana, 21. julij 2014 - Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) obvešča,
da se je Vlada RS 17. julija 2014 seznanila z obeleženjem evropskega leta
za razvoj 2015 (ELR). Vlada je MZZ imenovala za nacionalnega
koordinatorja in prejemnika sredstev ELR ter ga pooblastila za pripravo
nacionalnega delovnega programa ELR. Poleg tega pa je še pooblastila
ministra za zunanje zadeve, da v zvezi z obeleženjem ELR ustanovi nacionalni in operativni odbor
(oba vključujeta tudi predstavnike nevladnega sektorja) ter imenuje ambasadorje ELR v Sloveniji.

Kako barva kože in spolnost vplivata na oblikovanje in
dojemanje naše identitete?
Ljubljana, 25. julij 2014 - Ross Oscar Knight, uspešen
fotograf, (so)avtor več knjig in člankov, govorec na različnih
dogodkih, filantrop in direktor programa Beautiful in Every
Shade, ki se izvaja v okviru projekta 50 Shades of Black, je
med svojim obiskom v Sloveniji s pomočjo Maje Ladić iz
Mirovnega inštituta izvedel fokusno skupino na temo
diskriminacije,
predsodkov,
rasizma,
oblikovanja
in
dojemanja lastne identitete ter dojemanja drugih, drugačnih.
Ross je z osebno zgodbo pojasnil izraz shadism, ki pomeni diskriminacijo na podlagi tena kože, pri
čemer gre tako za medrasno kot tudi za znotraj-rasno diskriminacijo. Pogovor je bil izredno zanimiv
in dinamičen, saj vsak izmed sodelujočih prihaja iz drugačnega okolja. Izmenjava izkušenj in mnenj
sodelujočih je bila tako tudi poučna in je dodala še kakšen barvni odtenek v njihov pogled na svet.
Avtorica članka: Maja Ladić, Mirovni inštitut; na fotografiji: Husein Mazarei, Ibrahim Nouhoum, Ana Kalin, Max Zimani, Maja
Ladić, Ross Oscar Knight.

Odvila se je mladinska konferenca o energetski
varnosti
Ljubljana, 29. julij 2014 - Model United Nations Slovenia
Club (MUNSC), ki deluje v sklopu mladinske sekcije
Društva za Združene narode (ZN) za Slovenijo, je v
sodelovanju z Academic Forum for Foreign Affairs Graz
organiziral simulacijo delovanja ZN z naslovom »Youth
Conference on Energy Security«. Konferenca je potekala
med 8. in 11. julijem 2014 na Fakulteti za družbene vede
Univerze v Ljubljani. Na štiridnevni simulaciji je
sodelovalo več kot 40 udeležencev iz Slovenije in Avstrije, pa tudi iz drugih držav (Hrvaške, Indije,
Italije, Kosova, Makedonije, Poljske in Srbije). Udeleženci so svoje pogajalske sposobnosti preizkusili
kot delegati v okviru dveh odborov, in sicer kriznega odbora, ki je razpravljal o krizi v Ukrajini, ter
srečanja skupine G20 s predstavniki Programa ZN za okolje, na katerem so razpravljali o energetski
varnosti in postopnem zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv. V sklopu konference pa so potekale
tudi okrogle mize in delavnice.
Več informacij o konferenci objavljamo na Slogini spletni strani.
Vir: Društvo za ZN za Slovenijo; foto: Jana Mahorčič

Povabilo k udeležbi na mednarodni mladinski izmenjavi
Brežice, 28. julij 2014 - Mladinski center Brežice išče 5 mladih
udeležencev (starih od 18 do 30 let), ki bodo sodelovali pri mednarodni
mladinski izmenjavi, ki bo med 19. in 28. septembrom 2014 potekala v
Brežicah. Izmenjava bo vključevala aktivnosti na temo ozaveščanja mladih
o globalnih izzivih in posledicah človeškega vpliva na okolje.
Izmenjave se bo udeležilo 48 mladih iz 8 različnih evropskih držav
(Italije, Španije, Portugalske, Nemčije, Hrvaške, Litve, Francije in
Slovenije), ki bodo v 10 dneh, v sklopu različnih kreativnih delavnic (delavnice recikliranja, eko
delavnice, športne aktivnosti, kuharske delavnice, delavnica ročnih spretnosti, kreativne delavnice v
naravi) spoznavali pomen trajnostnega razvoja, skrbi za okolje ter skrbi o zdravem načinu življenja
in prehranjevanja.
Za slovenske udeležence je udeležba na izmenjavi brezplačna. Vsi zainteresirani pošljite svojo
prijavo do 20. avgusta 2014 na e-naslov e-tocka@mc-brezice.si, kjer so dostopni tudi za več
informacij.

Slovenski prostovoljci spodbujajo gambijske otroke k obisku
šole
Dippa Kunda, 21. julij 2014 - V okviru društva Za otroke sveta in pobude Potuj kot prostovoljec je
12 mladih slovenskih prostovoljcev odšlo v Gambijo, kjer jih gosti lokalna NVO Charity Pearl-The
Gambia. Namen 6-tedenskega obiska mladih prostovoljcev v Gambiji je izvajanje brezplačnih
poletnih tečajev za lokalne otroke. Več o tem si lahko preberete tukaj.
Vir: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Zanimivo
- V okviru mreže GLEN (Global Education Network of Young Europeans), katere član je tudi Zavod za
mednarodno prostovoljno delo - Voluntariat, je nastala evalvacijska študija o 10-letnem delovanju
mreže in učnih učinkih programa na udeležence: GLEN 10 years evaluation (povzetek študije pa si
lahko preberete v priponki). Vabljeni k branju!
- The Individual Deprivation Measure: A New Approach to Multi-Dimensional, Gender Sensitive
Poverty Measurement; Sharon Bessell, Comparative Research Programme on Poverty (CROP),
University of Bergen (UiB).
- Bringing Policy Coherence for Development into the post-2015 agenda – Challenges and
Prospects; Anna Knoll. European Centre for Development Policy Management (ECDPM).

Usposabljanje o kampanjah in komunikaciji
Kdaj? 27. - 28. avgust 2014.
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Sloga vas vabi na dvodnevno usposabljanje o kampanjah in
komunikaciji z naslovom »Campaign Communication«.
Usposabljanje bo vodil izkušeni strokovnjak s tega področja,
Matthias Schickhofer, ki je 17 let delal na Greenpeace-u (AT,
CEE, International), od leta 2007 dalje pa dela kot samostojni svetovalec za kampanje in
komunikacijo. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.
Prijave zbiramo do petka, 22. avgusta 2014, na e-naslov ana.kalin@sloga-platform.org. Ker se
mesta zelo hitro polnijo, vas obveščamo, da bodo imeli prednost pri udeležbi predstavniki članskih
NVO.
Program usposabljanja si lahko preberete na Slogini spletni strani.
Foto: Tpoll

Zagovorniški dnevi
Kdaj? 15. - 16. september 2014.
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
V organizaciji Sloge se bodo septembra odvili že drugi
Zagovorniški dnevi, ki bodo letos osredotočeni na temo skladnost politik za razvoj (Policy Coherence
for Development - PCD). Program letošnjih Zagovorniških dni z naslovom »How to be more
Coherent?« bo vodila strokovnjakinja za področje PCD, Njeri Jensen, ki je delala na danski
platformi razvojnih in humanitarnih NVO (CONCORD DENMARK).
Prvi dan bo namenjen seznanitvi z načelom PCD ter iskanju usklajenega delovanja v vsakdanjem delu
NVO glede na različne vsebinske poudarke pri delu. Drugi dan bo usmerjen v iskanje sistemskih
rešitev, da bi država delovala bolj skladno. Na usposabljanju se nam bodo pridružile NVO z
Madžarske, Hrvaške in BiH. Dvodnevni dogodek bo potekal v angleškem jeziku.
Prijave zbiramo do srede, 10. septembra 2014, na e-naslov ana.kalin@sloga-platform.org. Program
letošnjih Zagovorniških dni si lahko preberete na Slogini spletni strani.
Foto: glopolis

Predstavitev programa Evropa za državljane in priprava
projektov za prijavo na razpise
Kdaj? V torek, 5. avgusta 2014 (med 9. in 16. uro), in v torek,
19. avgusta 2014 (med 9. in 16. uro).
Kje? Konferenčna dvorana Hiše EU (Breg 14, Ljubljana).
Evropski informacijski center za civilno družbo vabi na brezplačno delavnico, katere namen je
predstavitev Evropskega centra za podporo civilni družbi in programa Evropa za državljane, razvoj
projektnih idej in priprava konkretne projektne vloge za razpis.
Več informacij o delavnici najdete v vabilu.

Delavnica za pomoč pri izpolnjevanju vloge za pridobitev akreditacije za
sodelovanje v projektih Evropske prostovoljne službe
Kdaj? V sredo, 6. avgusta 2014, med 10. in predvidoma 13. uro.
Kje? V prostorih Nacionalne agencije programa Mladi v akciji (Dunajska 22, Ljubljana).
Nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira delavnico za pomoč pri izpolnjevanju vloge
za pridobitev akreditacije, s katero organizacija pridobi možnost sodelovanja v projektih Evropske
prostovoljne službe (EVS) v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji.
Rok za prijavo udeležbe je 5. avgust 2014. Več informacij o delavnici najdete na spletni strani MOVIT
NA MLADINA.

Delavnici za prijavitelje v program Erasmus+: Mladi v akciji
Kdaj? V torek, 26. avgusta 2014, med 10. in 13. ter med 14. in 16. uro.
Kje? Sejna soba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana).
Nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira delavnici za prijavitelje v program
Erasmus+, namenjeni dodatni podpori pri prijavi projekta (rok za prijavo: 1. oktober 2014). Prva
delavnica bo osredotočena na Ključni ukrep 1 - učna mobilnost posameznikov (mladinske
izmenjave, EVS, usposabljanja, seminarji ipd.), druga pa na Ključna ukrepa 2 in 3 - strateška
partnerstva na področju mladine ter srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine.
Rok za prijavo udeležbe je 22. avgust 2014. Več informacij o delavnicah najdete na spletni strani
MOVIT NA MLADINA, kjer objavljajo tudi koristne informacije za prijavitelje v program Erasmus+.

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.

Poletna šola o Združenih narodih: kompetence mladih za izzive
globaliziranega sveta
Kdaj? 10. - 12. september 2014.
Kje? Ljubljana.
Društvo za ZN za Slovenijo organizira »Poletno šolo o Združenih narodih:
kompetence mladih za izzive globaliziranega sveta«. 3-dnevna konferenca je
namenjena mladim (18 – 30 let), aktivnim v mladinskih oz. nevladnih organizacijah. Na konferenci
bodo udeleženci pridobili znanja in veščine za njihovo prihodnje udejstvovanje in poklicno pot, novo
pridobljena znanja pa bodo prenesli tudi v organizacije, v katerih so aktivni, in tako okrepili
zmogljivosti teh organizacij.
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Rok za prijavo je 5. avgust 2014. Več informacij o
konferenci in povezavo do prijavnega obrazca najdete v vabilu.

LUPA 2014
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, NVO pa ste vabljene k čim
prejšnji prijavi. 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).

15th International EU Grant Academy
Kdaj? 21. - 26. september 2014.
Kje? Portorož.
RR & CO. vabi k prijavi na 5-dnevni tečaj EU Grant Academy©, ki bo vsebinsko osredotočen na
pridobivanje sredstev EU za raziskave in inovacije v okviru programa Horizon 2020.
Več informacij o tečaju najdete na spletni strani RR & CO., rok za zgodnjo prijavo pa poteče 31.
julija 2014.

Simulacija delovanja Združenih narodov »RomeMUN«
Kdaj? 14. - 18. marec 2015.
Kje? Rim, Italija.
Organizacija Giovanni nel Mondo vabi na simulacijo delovanja ZN »RomeMUN«, ki velja za največjo
tovrstno simulacijo v Italiji in eno največjih v Evropi.
Rok za prijavo je 31. avgust 2014, več informacij pa najdete v pozivu k prijavi, ki ga objavljamo na
Slogini spletni strani.
Vir: Društvo za ZN za Slovenijo

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 16. in 30. julijem 2014)
MAROKO (krepitev ribogojstva)
Rok za prijavo: 19. september 2014.
Več informacij
MAROKO (krepitev zagotavljanja storitev za mala in srednja podjetja)
Rok za prijavo: 19. september 2014.
Več informacij
MAROKO (krepitev varstva osebnih podatkov)
Rok za prijavo: 19. september 2014.
Več informacij
ALŽIRIJA (podpora na področju napovedovanja, spremljanja in vrednotenja)
Rok za prijavo: 6. oktober 2014.
Več informacij
SVAZI (interakcija s skupnostmi in zdravstvenimi ustanovami)
Rok za prijavo: 8. september 2014.
Več informacij

MAKEDONIJA (krepitev upravne zmogljivosti na centralni in lokalni ravni za prenos in izvajanje
nove direktive o industrijskih emisijah)
Rok za prijavo: 24. september 2014.
Več informacij
TURČIJA (krepitev zmogljivosti na področju predstavitve in uporabe vladne finančne statistike)
Rok za prijavo: 24. oktober 2014.
Več informacij
MAKEDONIJA (subvencije za NVO na področju varstva potrošnikov)
Rok za prijavo: 26. september 2014.
Več informacij
ČAD (nedržavni akterji in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 15. september 2014.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Interes za partnerstvo
Italijanska NVO CIES Onlus, ki se že od leta 1983 ukvarja s področjem globalnega učenja in
ozaveščanja javnosti, diskriminacijo in migracijskimi vprašanji, je zainteresirana za partnerstvo v
okviru razpisa Evropa za državljane z rokom 1. september 2014.
Za več informacij se obrnite na: Silvia Di Laurenzi: s.dilaurenzi@cies.it, +39 06 77264611-35; Irene
Fisco: i.fisco@cies.it, +39 06 77264611-33. Podrobnejše informacije o delu CIES Onlus pa najdete tudi
v priponki.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni julija 2014)
Čad
Irak
Epidemije
Svet
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
Prosto delovno mesto v SALTO SEE Resource centru
MOVIT NA MLADINA objavlja razpis za delovno mesto
programskega delavca v SALTO SEE Resource centru.
Rok za prijavo je 29. avgust 2014. Več informacij o razpisanem delovnem mestu najdete na portalu
Zaposlitve v NVO.

Prosto delovno mesto na CESD
Center for Economic and Social Development (CESD) objavlja razpis za delovno mesto
višjega ekonomskega strokovnjaka.
Rok za prijavo je 15. avgust 2014, več informacij pa najdete na spletni strani CESD.
Informacije o ostalih odprtih delovnih mestih objavljamo na Slogini spletni strani.

