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Srečanje ustanoviteljic in članic Sloge
Ljubljana, 27. oktober 2014 – V petek, 24. oktobra 2014, je v
prostorih Sloge potekalo srečanje ustanoviteljic in članic Sloge. Pred
srečanjem je potekalo krajše srečanje članic platforme Sloga z
direktorjem Informacijske službe Združenih narodov na Dunaju g.
Martinom Nesirkyjem.
G. Nesirky je v uvodnem nagovoru predstavil proces oblikovanja
ciljev trajnostnega razvoja in izpostavil, da je delo nevladnih
organizacij ključno ne le v procesu oblikovanja t. i. »post-2015«
razvojne agende, temveč tudi pri zagovorništvu razvojne agende
in ciljev trajnostnega razvoja.
Na začetku srečanja ustanoviteljic in članic platforme Sloga je svet
platforme Sloga predstavil delovanje v letu 2014, v nadaljevanju pa
je potekala razprava o aktualnih izzivih.

Edirisa in Adra v oktobru izvedli delavnice za šolarje
Ljubljana, 28. oktober 2014 - V sklopu Sloginega projekta »Ozaveščanje javnosti za večjo
podporo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči«, ki ga je podprlo
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, sta Društvo Edirisa Slovenija in
Humanitarno društvo ADRA Slovenija izvedli delavnice za osnovnošolce, dijake in študente o
pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči.

Humanitarno društvo Adra Slovenija je na Podruţnični šoli
Ponikva pri Ţalcu izvedla delavnico, kjer je osnovnošolce na
njim zanimiv način predstavila delovanje v drţavah v
razvoju. Skozi Adrin projekt v Burundiju so otroci spoznavali
svet svojih vrstnikov v Afriki, vsakdanje teţave in
pomembnost humanitarne razvojne pomoči. Šola je ţe lani
sodelovala pri zbiranju sredstev za izgradnjo hiše v
Burundiju, sedaj jim je Adrin sodelavec pokazal hišo, ki je za
druţino nastala s pomočjo donacij otrok, ki so jih zbrali na
lanskoletni prireditvi. Adra Slovenija je učencem in njihovim učiteljem preko fotografij in
videoposnetkov prikazala, kakšne spremembe so nastale v ţivljenju druţine v Burundiju z
njihovo pomočjo.
V srednjih šolah (Šolski center Škofja Loka, Gimnazija Škofja
Loka) je Edirisa Slovenija izvedla tri delavnice z naslovom Do
vseh ljudi bolj pravičen svet, na katerih so dijakom predstavili
pomembnost MRS in HP bolj razvitih drţav in Slovenije z manj
razvitimi deli sveta skozi vlogo MZZ RS in nevladnih organizacij,
razvojnega sodelovanja na osi sever – jug, medkulturnega
dialoga, potreb po uresničevanju ciljev tisočletja, predsodkov
in nestrpnosti ter vloge medijev. Dijaki so spoznali tudi primer
razvojnega sodelovanja v Ugandi.
Društvo Edirisa Slovenija je izvedla tudi delavnico na Filozofski fakulteti Univerze v
Ljubljani. Študentje so se po teoretskem uvodu v praktičnem delu seznanili tudi s
stereotipnimi podobami, ki vplivajo na razvojno sodelovanje in preko Edirisinega projekta z
ljudstvom Batwa s primerom izvajanja mednarodne razvojne pomoči.
Medkulturni dialog v šolskem letu 2014/2015
Ljubljana, 38. oktober 2014 - Društvo UP bo tudi v šolskem letu 2014/2015 sodelovalo pri projektu
Mladi ambasadorja medkulturnega dialoga.
Človekoljubno dobrodelno društvo UP bo ponovno sodelovalo v projektu Mladi
ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD). Idejni avtor projekta MAMD,
katerega začetki segajo v leto 2009, je Mladinski center Dravinjske doline.
Druga nadgradnja projekta, ki je sofinancirana iz sredstev Finančnega
mehanizma EGP in Norveške v okviru Sklada za nevladne organizacije, pa bo
tokrat izvajana pod okriljem Mladinskega sveta Občine Slovenske Konjice
(MSOSK). Delavnice Urice medkulturnega dialoga bodo v tem izvajanju
prilagojene za osnovnošolske otroke. Izvedena bo tudi raziskava o stopnji
sprejemanja različnosti pri otrocih in usposabljanje za mladinske in pedagoške delavce.
MSOSK je za osnovne šole iz širšega lokalnega okolja, v katerem deluje, pripravil
uvodno srečanje s predstavitvijo projektnih aktivnosti. Za sodelovanje so izrazile
interes: OŠ Pod goro, OŠ Ob Dravinji, OŠ Zreče, OŠ Pohorskega bataljona
Oplotnica in OŠ Loče.
Vse informacije o projektu MAMD lahko najdete na spletni strani projekta,
projektne aktivnosti pa lahko spremljate tudi na Facebooku in spletni strani
društva UP.

Odziv CNVOS na brezplačne oddaje državnih in občinskih prostorov NVO
Ljubljana, 28. oktober 2014 – Ljubljana, 28. oktober 2014 - CNVOS, Center za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij se je odzval na
medijske objave glede brezplačne oddaje državnih in občinskih prostorov
nevladnim organizacijam.
Kot pojasnjujejo na CNVOS-u, minimalni okvir oddaje občinskih in drţavnih
prostorov v brezplačno uporabo predpisuje Zakon o stvarnem premoţenju
drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zakon brezplačno oddajo omogoča nevladnim
organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, ali socialnim podjetjem. Brezplačna oddaja prostorov
ni zakonska obveznost občin in drţave, temveč zgolj moţnost. Brezplačno oddajanje še dodatno
zapleta dejstvo, da odločanje o tem, kdo bo uporabnik prostorov, po obstoječi zakonodaji sodi med
t. i. 'akte poslovanja', ki ne sodijo med upravne postopke. Organ zato zanje ne rabi izdati upravne
odločbe, temveč se relativno samostojno odloča, kdo bo uporabnik njegovih prostorov.
Na CNVOS-u ugotavljajo, da veljavna pravna ureditev na ţalost omogoča brezplačno oddajanje
prostorov po povsem subjektivnih merilih; edini pogoj je, da ima organizacija status delovanja v
javnem interesu. Veljavna ureditev je na splošno sicer vsekakor dobrodošla, saj predstavlja obliko
podpore tistim nevladnim organizacijam, za katere je drţava presodila, da je njihovo delovanje
splošno koristno. Vendar pa ohlapni pogoji prepuščajo odločanje ţupanom in ministrom, kar ni
ustrezno z vidika pravne in transparentne drţave.
CNVOS predlaga dve moţnosti omejitve ţupanske in ministrske diskrecije: da organ sprejme uradni
pravilnik ali merila, ki bi urejala brezplačno oddajo občinskih ali ministrskih prostorov, ali da se v
Zakonu o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih skupnosti določi, da morajo biti sklepi o
brezplačni oddaji utemeljeni z javnim interesom in da mora biti to v sklepu posebej obrazloţeno.
Več informacij najdete na spletni strani CNVOS.

Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk - prostovoljcev in
prostovoljk
Ljubljana, 30. oktober 2014 - Državni svet Republike
Slovenije je 27. oktobra 2014 objavil Javni poziv za
predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in
delavk - prostovoljcev in prostovoljk za plakete
Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2014. Rok
za podajo predlogov je 14. november 2014.
Predsednik Drţavnega sveta vsako leto, kot odraz podpore civilni druţbi in v počastitev
mednarodnega dne prostovoljcev (5. december), slavnostno podeli plakete Drţavnega
sveta najzasluţnejšim društvenim delavkam in delavcem - prostovoljcem in prostovoljkam.
Letošnja slovesna podelitev bo potekala v dvorani Drţavnega sveta v petek, 5. decembra
2014, ob 11. uri.
Predlog za podelitev plaket najzasluţnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo
drţavne svetnice in drţavni svetniki, interesna skupina Drţavnega sveta ali organizacija
civilne druţbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela. Zveze
društev ali krovne organizacije lahko predloţijo le en predlog, usklajen v sklopu zveze.
Poziv je objavljen na spletni strani Drţavnega sveta Republike Slovenije.

Znanstveniki zaključili delo, zdaj so na potezi vlade
Ljubljana, 2. november 2014 – Mesec dni po največjem shodu za podnebje v
zgodovini je skupina vrhunskih podnebnih znanstvenikov še enkrat potrdila, da so
podnebne spremembe resnične, da jih povzroča človek ter da zahtevajo
pospešeno ukrepanje. V Focusu, društvu za sonaraven razvoj, in Greenpeace-u
v Sloveniji ocenjujejo, da je peto poročilo o oceni stanja Medvladnega panela za
podnebne spremembe (IPCC) najbolj celovita, avtoritativna in preverjena ocena
podnebne znanosti, ki je bila kadarkoli narejena. Po mnenju Focusa poročilo
potrjuje, da se posledice podnebnih sprememb, kot so dvig gladine morja,
zakisovanje oceanov in topljenje ledu, dogajajo hitreje, kot je bilo predvideno, in ţe vplivajo na vse
kontinente in oceane.
Prilagajanje na podnebne spremembe je
vitalnega pomena, a zgolj prilagajanje ne
zadostuje za naslavljanje vse večjih posledic
podnebnih sprememb. IPCC opozarja, da bodo
podnebne spremembe povzročile resne,
obširne in nepovratne posledice za ljudi in ekosisteme. Ţe zdaj se čutijo v povečanih druţbenih in
gospodarskih stroških, pri čemer so najbolj prizadete najbolj ranljive drţave in skupnosti. Podnebne
spremembe grozijo številnim osnovnim ţivljenjskim dobrinam – vodi, hrani, zatočiščem in varnosti –
in hujše kot bodo posledice, teţje se bo prilagoditi. Hitro zmanjšanje emisij je ključnega pomena za
zmanjšanje tveganj.
»Zdaj so na potezi vlade, da pospešijo prehod od umazanih fosilnih goriv, ki povzročajo podnebne
spremembe, k 100 % obnovljivi energiji,« pravi Tina Peternel iz Greenpeace-a v Sloveniji. Hiter
razvoj obnovljivih virov kaţe, da čiste tehnologije lahko zagotovijo energijo in čistejši zrak. »Prehod
od fosilnih goriv k obnovljivim virom prinaša številne koristi, vključno z delovnimi mesti in
izboljšanim javnim zdravjem. Prehod k čisti energiji je neizbežen in se že dogaja, na vladah pa je,
da vzpostavijo politike, ki bodo omogočile pospešitev tega prehoda,« dodaja Peternelova.
Vlade imajo zdaj nedvoumen dokaz, da podnebno ukrepanje stane manj kot posledice, ki jih ţe
čutimo povsod po svetu. IPCC ponavlja, da za zmanjšanje tveganj, ki jih podnebne spremembe
prinašajo za naše skupnosti, in gradnjo naše odpornosti na posledice, ki jih ni več moţno preprečiti,
še ni prepozno. A za to moramo pustiti velik del zalog fosilnih goriv v zemlji in naša vlaganja
preusmeriti v čiste in inovativne rešitve, ki so ţe na voljo.
Septembra so v New Yorku svetovni voditelji podnebne spremembe postavili nazaj na politično
agendo. IPCC poročilo pa predstavlja kaţipot k novemu globalnemu podnebnemu sporazumu, ki naj
bi bil sprejet decembra 2015 v Parizu. Eno leto po najštevilčnejšem shodu za podnebje, ko se je na
ulice po vsem svetu,vključno z Ljubljano, odpravilo okoli 700.000 ljudi, vlade klicev drţavljanov in
podjetij za pospešeno podnebno ukrepanje ne morejo več ignorirati. Nov podnebni dogovor mora
predstavljati skupno odločitev druţbe, da konča dobo fosilnih goriv in sprejme dobo obnovljive
energije, ki je ţe na obzorju.
»IPCC vlade, tudi našo, ki so naročile in sprejele to poročilo postavlja pred jasno izbiro: vlagajte v
čisto energijo ali pa prihodnost posvetite reševanju pred podnebnimi katastrofami,« pravi Barbara
Kvac iz Focusa, društva za sonaraven razvoj. »Ljudje so spregovorili, podjetja zahtevajo
ukrepanje, vlagatelji želijo dolgoročno gotovost, znanost pa je jasna kot še nikoli. Leto 2015 za
vlade predstavlja kritično priložnost, da pokažejo, da se je doba fosilnih goriv iztekla in začenja
novo obdobje obnovljive energije.«
Društvo Focus in Greenpeace pričakujeta, da bo vlada Mira Cerarja opozorila znanosti vzela kot
osnovo za sprejemanje nadaljnjih razvojnih in energetskih odločitev ter v prehodu v nizkoogljično
druţbo prepoznala koristi za ljudi in okolje.
Več informacij najdete na spletni strani Focusa, društva za sonaraven razvoj.

Poročilo Trialoga o stanju srbske civilne družbe na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja
Ljubljana, 3. november 2014 – Trialog je pripravil poročilo o
stanju srbske civilne druţbe na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja, ki analizira vključenost srbske civilne
družbe v razvojno sodelovanje, pa tudi v izobraţevanje o
razvoju in ozaveščanje. Januarja 2014 je Srbija pričela s
pristopnimi pogajanji za članstvo v Evropski uniji in v sklopu pristopnega procesa bo Srbija v svoj
notranjepravni red prenesla tudi evropsko zakonodajo na področju zagotavljanja razvojne in
humanitarne pomoči drţavam v razvoju, prav tako pa bo prešla od prejemnice uradne razvojne
pomoči do donatorke le-te.
Celotno poročilo lahko preberete na spletni strani Trialoga.

Na mladinskem kongresu v Madridu o problematiki mladih v Evropi
Ljubljana, 4. november 2014 - Med 24. in 25. oktobrom 2014 je v Madridu potekal Mladinski
kongres, ki se ga je kot predstavnica Slovenije udeleţila mlada globalna zagovornica
Rebeka Maršnjak.
Mladinski kongres je organizirala organizacija Fuhem
skupaj s partnerji. Namen kongresa je bil primerjati
mnenja
in
poglede
predstavnikov
mladinskih
organizacij in ekspertov iz osmih evropskih drţav ter
pripraviti predloge glede problematike mladih v
Evropi. Uvodna konferenca na temo prekarnih oblik
dela in socialne izključenosti v neenakopravni Evropi
(Precarity and social exclusion in an unequal Europe)
je potekala v prostorih Predstavništva Evropske
Komisije v Madridu. Prvi govorec Gregorio Rodriguez
Cabrero je razpravljal o socialni izključenosti v Evropi, drugi govorec Alberto Recio pa je
predaval na temo prekarnih oblik dela v Evropi. V vmesnem času se je naša predstavnica
udeleţila tudi španske pogovorne oddaje na Madridskem radiu Radio Exterior (RNE), znotraj
programa Europa Abierta, kjer je poleg še dveh sodelujočih odgovarjala na vprašanja o
problematiki mladih in morebitnih rešitvah, kaj menimo mladi o novo izvoljenem
predsedniku Evropske komisije in ali so tovrstni mladinski projekti pomembni za razvoj in
priloţnosti mladih.
V drugem delu mladinskega kongresa je potekala
okrogla miza z mednarodnimi strokovnjaki na temo
kolapsov in neenakosti v Evropski uniji (Collapses and
inequalities in the EU). Jamie Mackay je predstavil
kolaps dela - nezaposlenost in nestabilnost v Evropi,
Jose Antonio Nieto Solis pa druţbeni kolaps - proti
preseţku socialne politike v Evropi. Laura Horn je
razpravljala o političnem kolapsu - evropski antidemokratičen val in njegove posledice na
drţavljanstvo. Po končani razpravi se je Rebeka kot
mlada globalna zagovornica in predstavnica Slovenije

na tem kongresu udeleţila tudi snemanega intervjuja, katerega rdeča nit je bila
problematika mladih v Sloveniji, kako se soočajo s tem, kakšne so morebitne rešitve, kakšna
je njena vloga na kongresu.
Drugi dan kongresa sta potekali dve okrogli mizi na sedeţu organizacije Fuhem. Prva okrogla
miza je potekala na temo, kaj mladim predstavlja Evropska unija. Na obeh okroglih mizah so
sodelovali predstavniki mladih iz Nemčije, Francije, Irske, Italije in Slovenije. Rebeka
Maršnjak je sodelovala v sklopu prve okrogle mize, kjer je predstavila problematiko mladih v
Sloveniji in podala predloge za morebitne rešitve le teh. Po končani razpravi je sledila druga
okrogla miza mladih na temo, kaj je potrebno narediti proti socialni izključenosti in
nestabilnosti. Vsekakor je bila udeleţba na kongresu neverjetna izkušnja, polna izzivov in
novih znanj, pogledov in izčrpnih predlogov mladih in strokovnjakov, kako izboljšati situacijo
mladih v Evropi.
Palestina: poziv umetnikom za sodelovanje v projektu
Ljubljana, 4. november 2014 – Objavljen je poziv umetnikom za sodelovanje v projektu
»Rethink Palestine – Cultural Cooperation… Bringing People Together«. V sklopu projekta
bo organizirana umetniška delavnica v sodelovanju z lokalnimi in mednarodnimi umetniki.
Delavnica bo potekala med 9. in 16. januarjem 2014 v Jerihu (Palestina) v palači Hisham,
znani po umetniških skulpturah, spomenikih ter posebni in redki arhitekturi. Rok za prijavo
je 16. november 2014. Več informacij o projektu najdete v pozivu.
Zanimivo
- »The Millennium Development Goals as Global Governance«; Thomas Biersteker, Globe Nr. 14,
The Graduate Institute.
- »Environment, Sustainable Development Goals and Public – Private Partnerships«; Liliana B.
Andonova, Globe Nr. 14, The Graduate Institute.
-»Hidden Hunger in South Africa: The Faces of Hunger and Malnutrition in a Food-Secure
Nation«; Yared Teka Tsegay, Masiiwa Rusare in Rashmi Mistry, Oxfam International.
-»Understanding China's Approaches to International Development«; J. Gu, Y. Chen in Y. Zhang,
IDS Policy Briefing 75, Institute of Development Studies.

Predstavitev programa Obzorje 2020
Kdaj? 11. november 2014 ob 9.30.
Kje? Sloga (Metelkova 6, Ljubljana).
Vabimo vas na predstavitev priloţnosti za financiranje projektov znotraj programa Obzorje 2020.
Program bodo predstavili nacionalni koordinator mag. Peter Volasko in kontaktne osebe za
posamezna področja programa Obzorje 2020 z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Republike Slovenije. Več informacij o predstavitvi najdete na spletni strani Sloge.

Udeleţba na predstavitvi je brezplačna. Prosimo, da udeleţbo potrdite najkasneje do 10. novembra
2014 preko e-pošte adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest je omejeno.

Indoor Cycling Charity Challenge ali »Vsak kilometer šteje 1 evro!«
Kdaj? 9. november 2014 med 10. in 18. uro.
Kje? Hiša sreče (Cesta Maršala Tita 63, Jesenice).
Človekoljubno dobrodelno društvo UP vabi na dobrodelno akcijo »Vsak
kilometer šteje 1 evro!«. Ker šteje namen, se nam lahko na šestih interaktivnih
sobnih kolesih v Hiši sreče pridruţi vsak. Čas kolesarjenja pa je za ekipe točno
določen. Ekipe bodo namreč tekmovale, katera bo v 50 minutah prevozila
največ kilometrov. S svojo prisotnostjo in štartnino izkaţete svojo podporo,« je pred letošnjo
dobrodelno akcijo povedal Marko Baloh. Za vsak prekolesarjen kilometer bo Društvo UP prejelo 1
evro, cilj akcije je doseči vsaj 1000 kilometrov. Prekolesarjeni kilometri bodo pretvorjeni v evre in
namenjeni socialno ogroţenim otrokom za zimsko letovanje.
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Društva UP.

»Cultural Mediation and International Protection Systems: the Case of CARA Refugee
Centre in Gradisca D'isonzo (Italy)«
Kdaj? 10. november 2014 ob 16. uri.
Kje? Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana).
Društvo za Združene narode za Slovenijo vabi na predavanje z naslovom
»Cultural Mediation and International Protection Systems: the Case of CARA
Refugee Centre in Gradisca D'isonzo (Italy)«. Vlogo kulturnih mediatorjev v begunskih centrih in
sisteme mednarodne zaščite bo predstavil Blaise Ndamnsah, kulturni mediator v begunskem centru
CARA v Gradišču ob Soči. Organizatorji prosijo za potrditev udeleţbe do 7. novembra 2014 preko
elektronske pošte info@unaslovenia.org.

4. okrogla miza v sklopu projekta VolunVET
Kdaj? 10. november 2014 ob 17.30.
Kje? Hostel Celica (Metelkova 8, Ljubljana).

Društvo Nigerijcev v Sloveniji vabi na 4. okroglo mizo v sklopu projekta VolunVET. Na okrogli mizi
bodo člani Društva Nigerijcev v Sloveniji predstavili dvoletni projekt VolunVET, njegove smernice,
strategije in cilje, v drugem delu pa bodo udeleţenci razpravljali o treningih, usposabljanjih in
izobraţevalnih vsebinah, ki so (oziroma niso) na voljo koordinatorjem prostovoljcev, tako na
nacionalni, kot tudi na evropski ravni. VolunVET izvaja osem partnerskih organizacij iz sedmih
evropskih drţav, uradni jezik projekta je angleški.
Več o projektu VolunVET, ki je financiran s strani Evropske komisije, si lahko preberete na spletni
strani projekta.

»Zakaj potrebujemo nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene hrane«
Kdaj? 13. november 2014 ob 10. uri.
Kje? Gospodarsko razstavišče, dvorana Galerija (Dunajska cesta 18, Ljubljana).
Ekologi brez meja v sklopu projekta Volk sit, koza cela v sodelovanju z
Gospodarskim razstaviščem na 45. sejmu Narava–zdravje vabijo na okroglo mizo z
naslovom “Zakaj potrebujemo nacionalno platformo za Slovenijo brez zavrţene hrane”.
Vabilo in program okrogle mize najdete na spletni strani Ekologov brez meja. Prijava na okroglo mizo
je obvezna, za udeleţbo ni kotizacije, udeleţba pa omogoča brezplačen vstop na sejem.
Organizatorji prosijo, da se do torka, 11. novembra 2014, prijavite preko spletnega obrazca.

»Vloga EU pri podpiranju
davčnega sistema«

nepravičnega

mednarodnega

Kdaj? 14. november 2014 ob 14. uri.
Kje? Hiša Evropske unije, konferenčna dvorana (Breg 14, Ljubljana).
Ekvilib Inštitut vabi na okroglo mizo »Vloga EU pri podpiranju nepravičnega mednarodnega
davčnega sistema«, ki bo potekala v petek, 14. novembra 2014, ob 14. uri v konferenčni dvorani
Hiše Evropske unije, Breg 14, Ljubljana.
Na okrogli mizi, ki bo organizirana v okviru tedna davčne solidarnosti (10.–14. november), bo
predstavljeno drugo v nizu treh letnih poročil o begu kapitala iz drţav v razvoju, ki ga je pripravil
Ekvilib Inštitut skupaj s partnerji v projektu. Rdeča nit letošnjega poročila je neposredna primerjava
drţav članic Evropske unije glede na pravičnost davčnih sporazumov, ki jih sklepajo z drţavami v
razvoju, glede na njihovo pripravljenost odpraviti anonimna, navidezna podjetja in sklade, njihovo
podporo povečanju preglednosti gospodarskih dejavnosti in plačil davkov multinacionalk in njihov
odnos do sodelovanja z najrevnejšimi drţavami pri oblikovanju mednarodnih davčnih standardov.
Program okrogle mize najdete v priponki. Zaradi omejenega števila mest udeleţbo na okrogli mizi
potrdite do ponedeljka, 10. novembra 2014, po elektronski pošti na naslov: ales.sifrer@ekvilib.org.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 28. oktobrom in 3. novembrom 2014)
MAROKO (prevoz nevarnega blaga na podlagi mednarodnega zakonodajnega okvira »ADR«)
Rok za prijavo: 27. november 2014.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2014, objavljeni oktobra 2014)
DIPECHO Juţna Afrika in Indijski ocean

Delovne priložnosti
ActionAid išče dva sodelavca na področju nepovratnih sredstev in skladnosti poslovanja
ActionAid je objavil dve prosti delovni mesti na področju nepovratnih sredstev in skladnosti
poslovanja. Rok za prijavo je 17. november 2014. Oba razpisa, pa tudi druga prosta delovna
mesta najdete na spletni strani ActionAida.
Štipendije Atlas Corps za mlade predstavnike nevladnih organizacij
Atlas Corps ponuja štipendije za mlade voditelje civilne družbe za izobraževanje pri partnerskih
nevladnih organizacijah v Zdruţenih drţavah Amerike in Latinski Ameriki. Izobraţevanje traja med 6
in 18 mesecev. Štipendije krijejo stroške zdravstvenega zavarovanja, šolnine, potne stroške, vizo,
bivanje, lokalni prevoz in prehrano. K prijavi vabijo posameznike, ki delujejo v nevladnem sektorju
in imajo dve ali več let izkušenj, so zaključili dodiplomski študij in imajo odlično znanje angleščine.
Rok za prijavo je 8. november 2014.

Aktualna prosta delovna mesta na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja
Na spletni strani organizacije BOND je bilo v preteklem tednu objavljenih 25 novih razpisov za prosta
delovna mesta.
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

