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Predsednica Malte: dialog z nevladnimi
organizacijami ključen za izmenjavo
dobrih praks
Predsednica Malte Marie Louise Coleiro Preca se
je 26. februarja 2015 v sklopu uradnega obiska v
Sloveniji sestala s predstavniki slovenskih
razvojnih nevladnih organizacij. Na srečanju so
spregovorili o izzivih na področju mednarodnega
razvojnega
sodelovanja
in
zagotavljanja
človekovih pravic. Nevladne organizacije
pozdravljajo pobudo malteške predsednice za
srečanje kot primer dobre prakse dialoga s
civilno druţbo.
Uvodoma se je mag. Eyachew Tefera, predsednik Sveta platforme SLOGA, predsednici Coleiro Preca
zahvalil za pobudo za srečanje, saj v času naraščajočih negotovosti na globalni ravni kulturne
raznolikosti zahtevajo okrepljen dialog. Srečanja so se poleg predsednice Malte Marie Louise Coleiro
Preca udeleţili tudi malteški minister za zunanje zadeve dr. George Vella, Alfred Zarb, veleposlanik
Malte v Republiki Sloveniji, Iztok Mirošič, slovenski veleposlanik na Malti, in Petra Česen Čatar z
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Na srečanju so precej časa namenili vprašanju migracij in kako čim bolj učinkovito zagotoviti
podporo ter integracijo migrantov v novo okolje, saj so migracije zelo
pereče vprašanje v času naraščajočih nestabilnosti. V primerjavi z Malto
je v Sloveniji število migrantov niţje, hkrati pa je Slovenija pogosto le
tranzicijska drţava. Sogovorniki so se strinjali, da je potrebna
sprememba t. i. Dublinskega sporazuma (Medvladnega sporazuma med
drţavami članicami Evropske unije glede azila). Na srečanju so se
dotaknili tudi medgeneracijskega sodelovanja in trgovine z ljudmi.
Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, je povedala, da
je Slovenska filantropija vzpostavila skupnostne medgeneracijske
centre, kar je vlada pozdravila kot primer dobre prakse zagotavljanja
druţbene kohezije. Polona Kovač, podpredsednica Društva Ključ, je
izpostavila, da slovenska vlada podpira programe pomoči ţrtvam
trgovine z ljudmi in izvajanje preventivnih aktivnosti, izboljšati pa je
potrebno zaščito mladoletnih ţrtev trgovine z ljudmi.

V luči evropskega leta za razvoj 2015, katerega cilj je povečati ozaveščenost evropskih drţavljanov o
mednarodnem razvojnem sodelovanju, so na srečanju spregovorili tudi o razvojni pomoči. Malta je
pri izpolnjevanju mednarodno sprejetih zavez o uradni razvojni pomoči na boljši poti kot Slovenija,
trenutno namreč za razvojno pomoč namenja 0,19 odstotkov BDP. Bilateralno razvojno pomoč
izvajajo preteţno neposredno preko nevladnih organizacij. Zunanji minister dr. Vella je kot primer
dobre prakse izpostavil sodelovanje predstavnika malteške mreţe razvojnih nevladnih organizacij
SKOP v postopku izbora projektov, ki jih zunanje ministrstvo sofinancira, kar zagotavlja
transparentnost postopkov kot tudi večjo odgovornost nevladnih organizacij pri izvajanju projektov.
Direktor platforme SLOGA Marjan Huč je izpostavil zelo uspešno regionalno sodelovanje z različnimi
malteškimi nevladnimi organizacijami NVO. Med ključnimi skupnimi izzivi je zagotavljanje skladnosti
politik za razvoj in krepitev področja globalnega učenja. Opozoril je na vedno bolj običajno prakso
Evropske komisije, da financira le velike projekte, kar vedno bolj hromi nevladni sektor v novih
drţavah članicah Evropske unije. Pozdravil je podporo malteške javnosti razvojnemu sodelovanju, saj
dosega najvišji odstotek v Evropski uniji.
Predsednica Coleiro Preca je glede ozaveščenosti javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju
ocenila, da je še veliko dela potrebnega, saj razvojne nevladne organizacije običajno ne uţivajo
visoke podpore javnosti, vendar so nujno potrebne za naslavljanje neenakosti v svetu. Dialog z
nevladnimi organizacijami ocenjuje kot odlično priloţnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, saj
so ravno nevladne organizacije tiste, ki posedujejo specifična znanja, ekspertize in neposredne
izkušnje.

Zagon projekta LADDER
V letu 2105 se začenja projekt LADDER, v katerem kot partnerska
organizacija sodeluje SLOGA. V triletnem projektu, ki ga financira
EuropeAid, sodeluje 26 partnerskih organizacij in 20 pridruţenih
organizacij iz 18 drţav članic Evropske unije (EU) in 17 drţav, ki niso
članice EU, ki bodo naslavljale globalno učenje in ozaveščanje kot
izziv evropskih drţav in sosednjih drţav.
Projekt Local Authorities as Drivers for Development Education and
Raising Awareness (LADDER) si bo prizadeval izboljšati delovanje
lokalnih oblasti na področju politik globalnega učenja in ozaveščanja s posebnim poudarkom na
sosednjih drţavah EU.
V sklopu projekta bo organiziran niz seminarjev in usposabljanj za krepitev zmogljivosti organizacij,
srečanj, konferenc in dogodkov, ki bodo organizirani na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni.
Več informacij o projektu je objavljenih na spletni strani prijavitelja projekta Association of Local
Democracy Agencies (ALDA).

Evropski dialog o prehranski varnosti in skladnosti politik za razvoj
Evropska komisija (DG EuropeAid) in Evropsko zdruţenje NVO za
pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and
Development – CONCORD) sta 24. februarja 2015 v Bruslju pripravila
konferenco na temo dialoga o prehranski varnosti in skladnosti politik
za razvoj. Temi sta visoko na agendi v letošnjem letu, v katerem se
bo sklepalo globalno partnerstvo za izkoreninjenje revščine in nove
cilje za trajnostni razvoj. Zagotavljanje skladnosti politik je tudi jasna zahteva Sveta Evropske unije,
s katero lahko izboljšamo učinkovitost in uspešnost različnih oblik pomoči deţelam v razvoju.
Konferenca je bila zasnovana večsektorsko, saj so v njej poleg razvojnih in humanitarnih sodelovali
predstavniki iz različnih sektorjev Evropske komisije (kmetijstva in razvoja podeţelja, podnebni

politiki, energetike, zdravje in varna hrana, razvojna pomoč, raziskave in razvoj). Prav vključujoče
sodelovanje je pomemben del zagotavljanja skladnosti politik za razvoj.
Na konferenci so predstavili še prvo študijo z naslovom »Izvajanje političnih zavez EU na področju
prehranske varnosti« (Implementing EU food and nutrition security policy commitments: first
biennial report), ki je bila objavljena v decembru 2014, skupaj z delovnim gradivom.
Študija vsebuje analizo usklajenosti donatorjev Evropske unije s šestimi prednostnimi nalogami
izvedbenega načrta: (i) izboljšanje odpornosti malih kmetov in preţivetja na podeţelju; (ii) podpora
učinkovitemu upravljanju; (iii) krepitev regionalnih politik varnih ţivil in prehranske varnosti; (iv)
krepitev mehanizmov socialne zaščite za prehransko varnost, predvsem ranljivih skupin, (v)
izboljšanje prehrane, predvsem za matere, dojenčke in otroke, in (vi) okrepiti usklajevanje
humanitarnih in razvojnih akterjev za povečanje odpornosti ter promocijo trajnostnih oblik
prehranske varnosti.
Analiza ugotavlja, da je varnost preskrbe s hrano in prehranjevanja s skoraj 3,4 milijardami evrov
porabljenih v več kot 115 drţavah s strani donatorjev Evropske unije v letu 2012, pomembna z vidika
deleţa celotne razvojne pomoči in geografske pokritosti. Znatno podporo so prejele predvsem
prehransko izpostavljene drţave Podsaharske Afrike. Ukrepi so preteţno osredotočeni na izboljšanje
odpornosti malih kmetov in preţivetja na podeţelju (prednostna naloga 1 - 60 odstotkov), sledi
izboljšanje prehrane (prednostna naloga 5 – 14 odstotkov) in podpiranje učinkovitega upravljanja
(prednostna naloga 2 - 12 odstotkov). Študija tudi ugotavlja, da je potrebno okrepiti raziskave,
širitve in inovacije na strani povpraševanja (demand-led), tako v smislu povečanja naloţb. Prav tako
bi moralo usklajevanje donatorjev Evropske unije na ravni drţav preseči zgolj izmenjavo informacij.

Energetska učinkovitost na prvem mestu
Kot je pred kratkim Evropska komisija zapisala v strategiji za Energetsko unijo, tudi
v Focusu pravijo »Energetska učinkovitost na prvem mestu!« To na praktičnem
področju ponazarjajo s projektom REACH.
6. marec je svetovni dan varčevanja z energijo in ob tej priloţnosti ţelijo v
društvu Focus pozornost ponovno usmeriti na aktivnosti za zmanjšanje rabe
energije, tudi v gospodinjstvih. V društvu izvajajo evropski projekt REACH, v okviru
katerega izvajajo brezplačne energetske preglede v gospodinjstvih. Osnovni namen projekta je
zmanjšanje rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih, kar jim zaenkrat tudi dobro uspeva.
Cilj projekta REACH je opolnomočiti gospodinjstva, da varčujejo z energijo in vodo ter tako zniţajo
svoje račune, ter na drugi strani izpostaviti energetsko revščino kot temo, ki zahteva prikrojene
politike in ukrepe na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Projekt poteka v Bolgariji, na Hrvaškem, v
Makedoniji in Sloveniji.
V Sloveniji projekt izvajajo na področju Zasavja in Pomurja, v projekt pa so poleg občin, centrov za
socialno delo, mladinskih centrov in Lokalne energetske agencije Pomurje vključili tudi dijake, ki v
obliki prakse in pod mentorstvom izvajajo energetsko svetovanje. Dijaki STPŠ Trbovlje so svoje
obiske ţe izvedli.
Brezplačno energetsko svetovanje poleg analize porabe električne in toplotne energije ter vode
vključuje tudi specifične nasvete za varčevanje ter paket naprav za varčevanje z energijo in vodo
(varčne sijalke, tesnila za okna, varčevalni nastavki za pipo in tuš idr. – odvisno od potreb
gospodinjstva). Na podlagi obiska energetskega svetovalca ter dodeljenih brezplačnih naprav za
varčevanje gospodinjstvo privarčuje v povprečju 107 evrov na leto, kar pomeni pribliţno 800 kWh
prihranjene končne energije ter pribliţno 17 m3 vode.
Obiski energetskih svetovalcev prispevajo tudi k zmanjševanju energetske revščine. Zaskrbljujoče je,
da se deleţ gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno toplega stanovanja, zvišuje, k čemur so

pripomogli predvsem ekonomska in finančna kriza ter kombinacija naraščajočih cen energentov in
nizkih dohodkov gospodinjstev.
Da si bo lahko širša javnost olajšala varčevanje z energijo doma, so pripravili nabor koristnih
ukrepov.

Sporočilo Mirovnega inštituta ob mednarodnem dnevu ţensk
V Sloveniji se zadnja leta vse bolj bohoti nekakšno splošno
zadovoljstvo z normativno enakostjo spolov, moških in ţensk.
Hkrati se kot lepljiva plesen po površini širijo tudi
antifeministični sentimenti in skrajno abotne retro-patriarhalne
zgodbe o potrebah po nekakšni ponovni feminizaciji ţensk in maskulinizaciji moških, teţnje po
prepovedi splava in zmanjševanju pravic. Enakost - v političnem, socialnem in ekonomskem smislu pa je v resnici na udaru. In če se vse to, tako kot letos, posebej intenzivno dogaja v času, ko bi se
bilo treba spomniti na doseţke aktivnih in bojevitih ţensk iz naše preteklosti, je to še posebej
ţalostno, izpostavlja Mirovni inštitut v sporočilu ob mednarodnem dnevu ţensk.
S to izjavo ţelijo v tem prostoru najprej ponovno spomniti, da ime bojnega »praznika« ţensk ni »Dan
ţena«, ampak »Mednarodni dan ţensk« oziroma da gre za dan slavljenja in boja za ekonomsko,
politično in socialno enakost ţensk. »Dan ţena« kaţe na močan tradicionalni preţitek v samem
poimenovanju praznika in je popolnoma neustrezno ime. Hkrati ţelijo opozoriti, da tudi
dobronamerno zavzemanje za »enakopravnost« ob tem dnevu, vabljenje večjega števila ţensk na
pogovore, v radijske in TV studie ter izpostavljanje pravic ţensk in izpostavljanje nekaterih ţensk v
tipično 'moških' poklicih enostavno ne zadošča, da bi se lahko zares pogovarjali o enakosti spolov in
jo poskusili uresničiti. Zakaj? Premalo je enkrat letno dvigniti kvoto ţensk v medijih na temo
»politike in enakosti« na 80 %, medtem ko je ves ostali čas razmerje med ţenskami in moškimi
obratno. Premalo je objaviti nekaj člankov na to temo in jih pospremiti z izjavo moških o tem, kako
bodo na ta dan 'razvajali boljšo polovico'. Hkrati pa vemo, na koliko ovir ta »boljša polovica« naleti,
kadar se hoče javno udejstvovati ali prepričati svojega partnerja, da bi namesto nje prevzel
gospodinjske in skrbstvene obveznosti. Od začetkov boja za pravice ţensk je preteklo ţe precej več
kot dobro stoletje in do danes se je ţe kar nekaj pogumnih moških vključilo v zagovorništvo enakosti
spolov. A enakost spolov bo lahko postala vsakdanja praksa šele, ko bomo vse prostore, tako zasebne
kot javne, enakopravno so-ustvarjali moški in ţenske. Zato so potrebni spoznanje in vzori, ki bodo
pokazali, da politika enakosti spolov zadeva oboje, ţensko/e in moške/ga, četudi vsake/ga na
drugačen način. Medtem ko bi se ţenske lahko veliko več angaţirale v javnosti in politiki (in bi
morale imeti za to podporo in mehanizme), bi moški lahko mnogo več časa posvetili gospodinjskemu
delu in skrbi za druţino.
Projekta, ki ju je Mirovni inštitut s partnerji ravnokar začeli izvajati (OPENN – Osvojiti politično
enakost z novimi imeni in ODA - Očetje in delodajalci v akciji - oba sofinancirana iz Programa
Norveški finančni mehanizem 2009-2014) delujeta s predpostavke enakosti spolov. Po eni strani gre
za ugotavljanje in odstranjevanje ovir na poti vključevanja ţensk v še vedno prevladujoče moško
področje politike, po drugi strani pa za spodbujanje in vključevanje moških v tradicionalno ţensko
področje skrbi za druţino, otroke in njihovo vzgojo. Moški se danes sicer v večji meri vključujejo v
skrb za otroke v primerjavi s prejšnjimi generacijami, pri čemer številni poskušajo z enakopravnim
očetovanjem presegati tradicionalne spolne vloge in dosegati večjo enakost v partnerstvu. Pri tem
niso vedno deleţni širše druţbene podpore, pogosto v sferi dela, ki jo zaznamujejo vse večje delovne
obremenitve, negotovosti in fleksibilnosti ter koncept idealnega delavca, razbremenjenega
skrbstvenih in druţinskih obveznosti, s čimer moški niso prepoznani kot očetje, partnerji, ki se
enakopravno vključujejo v skrb za otroke. Zato je potrebno ozaveščanje o enakosti spolov in pomenu
vključevanja ţensk v politiko dopolniti s spodbujanjem in omogočanjem enakopravnega očetovstva v
druţinskem ţivljenju ter medsebojnim delovanjem sindikatov, delodajalcev in zaposlenih pri razvoju,
preizkusu novih strategij ter moţnosti usklajevanja delovnega in druţinskega ţivljenja. To pa bo
ustvarilo drugačne perspektive za moške in ţenske!

Kako meriti skladnost politik?
V začetku februarja je Evropsko zdruţenje NVO za pomoč in razvoj
(European NGO Confederation for Relief and Development –
CONCORD) organiziralo usposabljanje na temo merjenja skladnosti
politik za razvoj. Tema ima veliko teţo, saj gre za eno ključnih zahtev
Evropske unije v pogajanjih za nove cilje trajnostnega razvoja, ki jih
bomo na globalni ravni sprejemali letos jeseni, in je hkrati ključen
element izgradnje učinkovitega ter uspešnega finančnega okvirja za razvoj.
Usposabljanje je bilo sestavljeno iz predstavitve štirih primerov in metodologij presojanja. Najprej
je bil predstavljen model presojanja učinkov Evropske komisije (EU impact asssessment), ki je
trenutno v fazi spreminjanja. S stališča razvojnega sodelovanja je obstoječa metodologija prešibka
in presplošna, saj zahteva zgolj presojanje ekonomskih učinkov odločitev Evropske unije na 'tretje
drţave'. Pri tem se srečujemo s klasičnimi teţavami presojanja, kot so pomanjkljiva neodvisnost
(presojo učinkov izvaja Evropska komisija nad samo seboj), vprašanje zadostne transparentnosti
(notranji procesi Evropske komisije) in nezadostno vključujoče sodelovanje z deleţniki, gradiva so
velikokrat objavljena pozno, v primeru drţav v razvoju celo za večino zainteresiranih v tujem jeziku
(primer Evropska unija - Andske drţave). Udeleţenci smo tudi ugotovili, da je proces priprave
posamezne odločitve na ravni Evropske unije pri prenašanju na nacionalno raven relativno
netransparenten in skrit v postopkih sodelovanja med nacionalnimi vladami ter parlamenti. V
deţelah z daljšo tradicijo presojanja skladnosti politik (Nizozemska, Švedska) opaţajo večje
osredotočanje na procese na ravni Evropske unije, saj bi bilo presojanje učinkov na nacionalni ravni
preveč kompleksno.
Za razliko od ex ante pristopa, kakršen je uveljavljen z evropskim modelom presojanja učinkov, je
nizozemsko ministrstvo za zunanje zadeve predstavilo pilotno študijo o učinkih razvojne pomoči v
izbranih partnerskih drţavah, ki se osredotoča predvsem na realne učinke razvojne pomoči.
Ugotavljali so učinke prednostnega trgovinskega statusa na primeru Gane. Razvila se je zelo zanimiva
razprava, kako različne finančne instrumente lahko uporabimo in/ali izrabimo za dobro oz. slabo.
Pokazala se je nekakšna informacijska neskladnost: ali smo preverili dejanske potrebe ciljanega
območja, ali smo vprašali ljudi, ki tam ţivijo, ali zgolj njihove predstavnike?
Zelo inovativen pristop protidejstvene analize so uporabili strokovnjaki IOB v študiji z naslovom
»Avtonomija, partnerstvo in čez: protidejstvena analiza skladnosti politik do Gane«. Izhajali so iz
spoznanj, da so si lahko različne politike sodelovanja z deţelami v razvoju v konfliktu glede
pričakovanih rezultatov. Analiza je pokazala veliko odvisnost Gane od razvojne pomoči, predvsem na
področju investiranja v človeški kapital. V primeru uvoznih omejitev na ravni Evropske unije so bili
negativni učinki amortizirani z brezcarinskim sporazumom. Prav tako so ugotovili neskladnosti
predvsem pri migracijah usposobljene delovne sile.
Nadaljevali smo s podrobnima predstavitvama merjenja učinkov na področje človekovih pravic in
mednarodne trgovine ter o kakovosti in relevantnosti presojanja učinkov v Evropski komisiji v luči
njihove revizije. Spoznanja iz predstavitev in izmenjave smo udeleţenci nato uporabili za viharjenje
idej, na kakšen način izboljšati metodologijo izvajanja presoje učinkov na ravni Evropske komisije.

Natečaj Prostovoljec leta 2014
Mladinski svet Slovenije (MSS) letos ţe trinajstič zapored razpisuje natečaj
Prostovoljec leta, v okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke,
prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in
Naj mladinski projekt za preteklo leto. Projekt poteka po častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Leto 2014 je zaznamovalo prostovoljstvo. V januarju in februarju je velik del
Slovenije prizadel ţled; spomladi in poleti so poplave prizadele nekatere
balkanske drţave; skozi vse leto smo bili priča vse večji revščini, ki še posebej

prizadene druţine oziroma starše, ko svojim otrokom ne morejo zagotoviti niti najnujnejšega. To so
morda le najvidnejša dogajanja, kjer so na pomoč priskočile prostovoljske organizacije s področja
civilne zaščite in humanitarne organizacije ter številni prostovoljci in donatorji. Vemo pa seveda, da
to še zdaleč ni vse, kar so naredile te in številne druge organizacije za lajšanje naših vsakodnevnih
teţav ter za večjo kvaliteto ţivljenja, tako pri nas kot izven meja Slovenije. Prav zato letos
pričakujemo izjemen odziv tudi v okviru natečaja Prostovoljec leta.
K prijavi v natečaj vabimo vse nevladne organizacije, javne
institucije, neformalne skupine in posameznike; skratka vse, ki so v
svoje dejavnosti v letu 2014 vključevali prostovoljstvo. Pri
posameznikih bomo izbirali najboljše v 6 kategorijah: Naj
prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od
20 do 30 let in nad 30 let, izbrali pa bomo tudi Naj mladinskega
voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bomo izbirali Naj
prostovoljski projekt, ki bo prejel prenosno ragljo, ter Naj mladinski
projekt. Pri projektih moramo poudariti, da šteje kakršnakoli
organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo
administrativnem smislu. Rok za prijave je 10. april 2015.
Vse o natečaju najdete na spletni strani MSS.

Nagradni razpis ob dnevu Zdruţenih narodov
Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo razpisuje
nagrade za najboljša diplomska, magistrska in
doktorska dela s področja delovanja Organizacije
zdruţenih narodov, obranjena med 1. avgustom 2014
in 31. julijem 2015. Za nagradni razpis pridejo v
poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. druţine Zdruţenih
narodov (ZN). Strokovna komisija bo v luči evropskega leta za razvoj 2015
poseben poudarek namenila delom, ki obravnavajo mednarodno razvojno
sodelovanje.
Prijava za razpis mora vsebovati:
- vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
- tiskan izvod dela;
- izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
- priporočilo mentorja za nagrado;
- kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.
Prijave sprejemajo do 1. avgusta 2015 na sedeţu Društva za Zdruţene narode za Slovenijo
(Cankarjeva 1/II, Ljubljana).
Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj
in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Zdruţenih narodov 24. oktobra 2015.
Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani Društva za ZN za Slovenijo.

Poročilo o delegacijah EU za leto 2015: »Vzajemno sodelovanje med delegacijami EU in
civilnodruţbenimi organizacijami«
Evropsko zdruţenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj
(European Confederation of Relief and Development NGOs CONCORD) je analiziralo sodelovanje med delegacijami Evropske
unije (EU) in civilnodruţbenimi organizacijami po svetu. Poročilo, ki
je bilo pripravljeno ob zagonu evropskega leta za razvoj 2015, se

osredotoča na vlogo Evrope v svetu.
Poročilo temelji na raziskavi 229 akterjev civilne druţbe (člani CONCORD-a in njihove partnerske
organizacije), ki delujejo v 70 partnerskih drţavah. Poročilo dopolnjujejo podatki, pridobljeni z
intervjuji s predstavniki delegacij EU. Splošni cilj poročila je prispevati k izboljšanju sodelovanja
med delegacijami EU in organizacijami civilne druţbe, zbrati primere dobrih praks in spoznanj,
ponuditi povratne informacije in priporočila EU (delegacijam in institucijam v Bruslju), drţavam
članicam EU in civilni druţbi.
Ključno sporočilo poročila je, da morajo za boljše razvojno sodelovanje delegacije EU in civilna
druţba izboljšati dialog. Pozitivni trendi kaţejo povečevanje sodelovanja med delegacijami EU in
civilno druţbo. Priprava časovnih načrtov za sodelovanje delegacij EU s civilno druţbo je ocenjena
kot pomemben korak v pravo smer.
Glavni izzivi ostajajo v dialogu med delegacijami EU in civilno druţbo. Obstoječi posvetovalni
postopki so pogosto ustanovljeni ad hoc in jih je potrebno preoblikovati v trajnejše mehanizme
dialoga, ki bodo omogočali pristno sodelovanje glede pomembnih zadev. Razširiti je potrebno paleto
akterjev civilne druţbe, ki sodeluje v dialogu, in nabor vprašanj. Potrebna je tudi večja usklajenost
civilnodruţbenih organizacij; pomanjkanje učinkovitega usklajevanja namreč ovira prizadevanja za
izboljšanje sodelovanja z delegacijami EU.

Poziv za prijavo na magistrski program s področja razvojnega sodelovanja
Univerza v Pavii je objavila poziv za vpis v magistrski program s področja razvojnega sodelovanja za
študijsko leto 2015-2016. Program traja 16 mesecev in je ovrednoten s 75 kreditnimi točkami. Rok za
prijavo je 30. junij 2015.

Poziv za partnerje Univerze o mladih in razvoju
Center Sever – Jug Sveta Evrope je objavil poziv za partnerje Univerze o
mladih in razvoju (University on Youth and Development – UYD), ki bo
potekala med 20. in 27. septembrom 2015 v Mollini (Španija). UYD je
projekt, ki ga organizira Center sever – jug Sveta Evrope v sodelovanju s
špansko vlado, Evropskim mladinskim forumom, Španskim mladinskim
svetom, Latinsko-ameriškim mladinskim forumom in drugimi mednarodnimi
mladinskimi organizacijami in organizacijami, aktivnimi v mladinskem
sektorju.
Prijavnico je potrebno poslati Centru sever – jug do 12. marca 2015.

Vabljeni pred hišo EU ob mednarodnem dnevu ţensk
Kdaj? 6. marec 2015.
Kje? Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji (Breg 14,
Ljubljana).
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom ob
mednarodnem dnevu ţensk vabi na sklop dogodkov, kjer bodo javnosti predstavili pomembnost
usklajevanja zasebnega in poklicnega ţivljenja ter izbire, s katerimi se na področju izobraţevanja
soočajo mlada dekleta.

Zagotavljanje enakih moţnosti ţensk in moških je ena izmed pomembnih vrednot Evropskega
parlamenta. Medtem ko je v manj razvitih drţavah problem predvsem dostopnost do izobrazbe za
deklice, je izbira izobrazbe v EU pogojena s spolom. Mlada dekleta se ne odločajo za znanstvene in
tehnične študije, kar pripelje do spolne segregacije na trgu dela. Ţenske v Evropi, tudi v Sloveniji,
imajo zaradi narave zaposlitvenih pogodb teţave z usklajevanjem druţinskega ţivljenja in
profesionalne kariere. Ţenske so bolj obremenjene kot moški z usklajevanjem zasebnega in
poklicnega ţivljenja. Še vedno imajo ţenske zaradi tradicionalnih vlog večjo skrb za gospodinjstvo in
druţino.
Več informacij na spletni strani Ekvilib inštituta.

Pogovor z Majidom Hussainom: »Z mano so ravnali kot s kriminalcem«
Kdaj? 13. marec 2015 ob 11. uri.
Kje? Cankarjev dom, Kosovelova dvorana (Prešernova cesta 10,
Ljubljana).
Amnesty International Slovenije vabi na pogovor z Majidom Hussainom, ki je moral zaradi verskih
konfliktov zbeţati iz domače Nigerije in je premagal nevarno pot preko Sredozemskega morja v
Evropo. Pogovor bo potekal v okviru sodelovanja na Festivalu dokumentarnega filma, kjer bo Majid
Hussain tudi član ţirije. Pogovor z Majidom bo potekal v angleščini.

Dnevi nevladnih organizacij
Kdaj? 13. – 15. marec 2015.
Kje? G Konferenčni center (Trubarjeva 56, Ljubljana).
V okviru izobraţevalnega vikenda bodo na voljo brezplačne delavnice, namenjene društvom,
zasebnim zavodom in ustanovam iz Osrednjeslovenske regije.
Več informacij najdete na spletni strani Stičišča NVO osrednje Slovenije.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 24. februarjem in 3. marcem 2015)
ŠRILANKA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 23. marec 2015.
Več informacij
KAMERUN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 23. marec 2015.
Več informacij

UKRAJINA (podpora Nacionalni komisiji za drţavno energetiko pri reformi trga z električno
energijo)
Rok za prijavo: 9. april 2015.
Več informacij
NEPAL (krepitev prispevka civilnodruţbenih organizacij k procesom upravljanja in razvoja)
Rok za prijavo: 16. april 2015.
Več informacij
TAJSKA (krepitev prispevka civilnodruţbenih organizacij k procesom upravljanja in razvoja)
Rok za prijavo: 17. april 2015.
Več informacij
MJANMAR (podpora civilnodruţbenih organizacij)
Rok za prijavo: 22. april 2015.
Več informacij
AZERBAJDŢAN (krepitev meroslovnega sistema)
Rok za prijavo: 27. april 2015.
Več informacij

ZDRUŢENE DRŢAVE AMERIKE (EU in ZDA: spoznavanje Evrope 2015 - 2017)
Rok za prijavo: 4. maj 2015.
Več informacij
TURČIJA (dialog s civilno druţbo med Evropsko unijo in Turčijo – okolje)
Rok za prijavo: 25. maj 2015.
Več informacij
TURČIJA (dialog s civilno druţbo med Evropsko unijo in Turčijo – varstvo potrošnikov in zdravja)
Rok za prijavo: 25. maj 2015.
Več informacij

TURČIJA (dialog s civilno druţbo med Evropsko unijo in Turčijo – energija)
Rok za prijavo: 25. maj 2015.
Več informacij
CIPER (civilna druţba)
Rok za prijavo: 27. maj 2015.
Več informacij

HRVAŠKA/SRBIJA (program čezmejnega sodelovanja Hrvaška – Srbija v okviru instrumenta za
predpristopno pomoč)
Rok za prijavo: 1. junij 2015.
Več informacij

TURČIJA (dialog s civilno druţbo med Evropsko unijo in Turčijo – pravica do ustanavljanja in
svobode opravljanja storitev)
Rok za prijavo: 1. junij 2015.
Več informacij

TURČIJA (dialog s civilno druţbo med Evropsko unijo in Turčijo – pravosodje, svoboščine in
varnost)
Rok za prijavo: 1. junij 2015.
Več informacij
TURČIJA (dialog s civilno druţbo med Evropsko unijo in Turčijo – izobraţevanje)
Rok za prijavo: 1. junij 2015.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Javni razpis za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele
poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini
Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo Javni razpis za izvajanje projektov
obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter
Bosni in Hercegovini.
Predmet javnega razpisa je financiranje do treh projektov obnove objektov, ki so
v javno korist oz. so javno dobro v Srbiji in Bosni in Hercegovini na območjih, ki
so jih maja 2014 prizadele poplave. Med objekti, katerih obnova je v okviru tega

javnega razpisa upravičena za financiranje, so objekti, namenjeni vzgojno-izobraţevalnim
dejavnostim, zdravstveni dejavnosti, v okviru (javne) prometne, komunalne in vodne infrastrukture
ter drugi objekti, ki so v javno korist.
Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.
Rok za oddajo vlog je 18. marec 2015.
Več informacij na spletni strani MZZ.

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

