Srečanje s predstavniki zunanjih ministrstev Zahodnega Balkana
Hrvaška platforma CROSOL organizirala prvi nacionalni seminar o globalnem učenju
SLOGA začela sodelovati v projektu LADDER
Državni sekretar Benko v Bruslju izpostavil pomen univerzalnosti razvojne agende po
letu 2015
Medicinsko-humanitarna odprava Nangoma 2015

Delavnica »Izzivi dela v državah v razvoju«
Tematsko usposabljanje za prostovoljce o medgeneracijskem sodelovanju

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 16. in 24. marcem 2015)
Delovne priložnosti
Razpis CIDSE za sodelavca za kampanje

Srečanje s predstavniki zunanjih ministrstev Zahodnega Balkana
Dne 17. marca 2015 je platformo SLOGA obiskala delegacija predstavnikov ministrstev za zunanje
zadeve iz petih držav Zahodnega Balkana.
Namen njihovega obiska je bil predvsem seznanitev predstavnikov zunanjih ministrstev Zahodnega
Balkana z delovanjem nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči ter spodbujanje sodelovanja z nevladnimi organizacijami iz njihovih držav, še
posebej na področju globalnega učenja in ozaveščanja javnosti. Obisk je potekal v okviru finančne
podpore GIZ. Za več informacij nam pišete na info@sloga-platform.org.

Hrvaška platforma CROSOL organizirala prvi nacionalni seminar o globalnem učenju
V okviru izvajanja načrtovanih aktivnosti Centra Sever - Jug Sveta Evrope je hrvaška platforma za
razvojno sodelovanje CROSOL organizirala nacionalni seminar o globalnem učenju.
Na seminarju so z različnimi deležniki (predstavniki učiteljev, področnih raziskovalcev, Ministrstva za
šolstvo, Ministrstva za zunanje zadeve in nevladnih organizacij) preučevali možnosti vpeljave
koncepta globalnega učenja v šolske kurikule.
Na povabilo organizatorjev sta se seminarja udeležila predstavnik sveta in sekretariata platforme
SLOGA, ki sta predstavila slovenske izkušnje na tem področju.
Za več informacij o seminarju nam pišite na info@sloga-platform.org.

SLOGA začela sodelovati v projektu LADDER
Konec februarja 2015 je v Modeni potekal projektni sestanek za nov projekt LADDER, katerega
nosilka je ALDA EUROPE, ena od 26 partneric pa tudi SLOGA.
Projekt je primarno namenjen povezovanju regionalnih razvojnih agencij in nevladnih organizacij na
področju evropske sosedske polike. V okviru projekta bo SLOGA predvsem sodelovala pri aktivnostih
na Zahodnem Balkanu in bo v sodelovanju s srbsko razvojno agencijo tudi pripravljala podlage za
vključevanje organizacij iz drugih držav v bolj aktivno sodelovanje omenjenih akterjev na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
Projekt bo prve načrtovane aktivnosti predstavil v okviru Evropskih razvojnih dni 2015.

Državni sekretar Benko v Bruslju izpostavil pomen univerzalnosti razvojne agende po
letu 2015
Državni sekretar Bogdan Benko se je 12. marca 2015 v Bruslju udeležil neformalnega zasedanja Sveta
za zunanje zadeve EU v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje. Zasedanja, ki ga je
vodila visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko EU ter podpredsednica Evropske
komisije Federica Mogherini, sta se udeležila tudi evropski komisar za mednarodno sodelovanje in
razvoj Neven Mimica in komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella. Cilj
tokratnega neformalnega zasedanja je bil prispevati k oblikovanju stališč EU za njeno udeležbo na
Tretji mednarodni konferenci o financiranju za razvoj.
Udeleženci so izmenjali mnenja o dokumentu Evropske komisije o globalnem partnerstvu za
izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj po letu 2015. Razvojni cilji tisočletja, ki jih je

mednarodna skupnost sprejela za obdobje 2000-2015, bodo namreč nadgrajeni z agendo po letu
2015, ki bo sprejeta na Vrhu OZN v New Yorku septembra 2015. Tesno povezane z medvladnim
procesom oblikovanja nove agende so priprave na Tretjo konferenco o financiranju za razvoj, ki bo
julija 2015 v Adis Abebi, in na podnebno konferenco COP21 decembra 2015 v Parizu.
Državni sekretar Benko je v kontekstu razprave izpostavil pomen univerzalne narave agende po letu
2015 in nujnost globalnega partnerstva za njeno implementacijo. Podčrtal je pomen vseh načinov
implementacije agende po letu 2015, ki bodo poleg finančnih vidikov (domače in mednarodno javno
financiranje, vključno z uradno razvojno pomočjo) vključevali tudi druge politike in ukrepe, kot je na
primer krepitev skladnosti politik za razvoj.
Vir: MZZ

Medicinsko-humanitarna odprava Nangoma 2015
Medicinsko-humanitarna odprava Nangoma 2015 pod okriljem Sekcije za tropsko in potovalno
medicino bo aprila 2015 odpotovala na delovno akcijo v Nangoma Mission Hospital (Misijonska bolnica
Nangoma). Bolnica leži v vasi Nangoma v Centralni provinci Zambije. V bolnici in v okolici bodo
pomagali lokalnemu prebivalstvu z zdravstveno pomočjo.
Odprava, ki jo sestavljajo štirje mladi zdravniki in bodoči zdravstvenik, zbira denar, s katerim bodo
kupili zdravila, povoje, obliže, igle, niti za šivanje, preveze za opekline, papir in pisala za izdelavo
plakatov … Če bodo sredstva še ostala, se bodo skupaj z zaposlenimi odločili, kaj v bolnici najbolj
nujno rabi popravilo in denar vložili v obnovo prostorov in opremo.
Glavne naloge odprave bodo nudenje strokovne pomoči, preprečevanje širjena nalezljivih bolezni
(HIV, malarija, tuberkuloza …) in nazadnje, a ne najmanj pomembno, osveščanje in zdravstvena
vzgoja o prehrani, higieni in skrbi za nosečnice ter novorojenčke.
Kako lahko pomagate?
- Nakažite denarne prispevke na TRR: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana TRR:SI56 0110 0603 0708-380 Sklic: 250540-13 Namen: Nangoma 2015 Ident. št. za DDV:
SI44752385.
- Donirajte zdravila in sanitetni material.
- Prispevajte 10 evrov v zameno za majico (možno samo na stojnici ali po predhodnjem dogovoru)
- Prispevajte 1 evro s poslanim sms sporočilom s ključno besedo NANGOMA15 na 1919.
V zahvalo boste vsi donatorji navedeni v rubriki Donatorji na njihovi spletni strani, zahvalili se vam
bodo na Facebooku in na predstavitvah odprave po vrnitvi.
Več informacij najdete na spletni strani odprave.

Delavnica »Izzivi dela v državah v razvoju«
Kdaj? 2. april 2015 med 10. in 15 uro.
Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana).
SLOGA vabi na drugo v nizu delavnic za krepitev kadrov nevladnih organizacij za delo v državah
prejemnicah uradne razvojne pomoči z naslovom »Izzivi dela v državah v razvoju«.
SLOGA organizira tri delavnice za krepitev kadrov nevladnih organizacij za delo v državah
prejemnicah uradne razvojne pomoči. Druga delavnica se bo osredotočala na odnose v humanitarnem
delu in razvojni pomoči, vrednote in načela delovanja ter etiko v razvojnem in humanitarnem delu.

Delavnico bosta vodili dr. Anica Mikuš Kos in Vahida Huzejrović.
Udeležba na delavnici je brezplačna. Prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje do 30. marca 2015 na
adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest na delavnici je omejeno.
Vljudno vabljeni!

Tematsko usposabljanje za prostovoljce o medgeneracijskem sodelovanju
Kdaj? 31. marec 2015 med 9. In 16. uro.
Kje? Slovenska filantropija (Poljanska cesta 12, Ljubljana).
Slovenska filantropija vabi na tematsko usposabljanje o medgeneracijskem sodelovanju, namenjeno
prostovoljcem, ki pripravljajo aktivnosti, namenjene uporabnikom različnih generacij, in želijo
enakovredno vključevati tako mlade kot starejše. Cena usposabljanja je 37 evrov (z vključenim
DDV).
Več informacij na spletni strani prostovoljstvo.org.
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GVINEJA BISSAU (izboljšanje sanitarij in higienskih pogojev na ruralnih območjih)
Rok za prijavo: 17. april 2015.
Več informacij
TUNIZIJA (institucionalna podpora za obvladovanje zdravstvenih in okoljskih tveganj)
Rok za prijavo: 20. april 2015.
Več informacij

KAMBODŽA (skupen poziv za program za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti ter
evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 8. maj 2015.
Več informacij
DOMINIKANSKA REPUBLIKA (program za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 8. maj 2015.
Več informacij

DOMINIKANSKA REPUBLIKA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 8. maj 2015.
Več informacij
JORDANIJA (shema dotacij za podporo reforme pravosodnega sektorja)
Rok za prijavo: 10. maj 2015.
Več informacij
ZAMBIJA (podpora civilni družbi za zaščito pravic zapornikov)
Rok za prijavo: 11. maj 2015.
Več informacij
INDONEZIJA (program za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti – izboljšanje prispevek
civilnodružbenih organizacij k razvojnim procesom)
Rok za prijavo: 11. maj 2015.
Več informacij

ETIOPIJA (podpora shema)
Rok za prijavo: 11. maj 2015.
Več informacij
MAKEDONIJA (krepitev srednjeročnega načrtovanja proračuna za učinkovito upravljanje z
javnimi financami)
Rok za prijavo: 11. maj 2015.
Več informacij

HRVAŠKA (izboljšanje kvalitete implementacije Nacionalnega presejalnega programa za raka)
Rok za prijavo: 18. maj 2015.
Več informacij

ALŽIRIJA (podpora Ministrstvu za industrijo in rudarstvo pri strategiji industrijskih inovacij)
Rok za prijavo: 21. maj 2015.
Več informacij

ALŽIRIJA (podpora krepitvi uprav zaporov v skladu z mednarodnimi standardi za izboljšanje
razmer v zaporih in rehabilitacijo zapornikov)
Rok za prijavo: 21. maj 2015.
Več informacij

JAMAJKA (krepitev zdravja mater, novorojenčkov in dojenčkov)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij

CIPER (inovacije in spremembe v izobraževanju)
Rok za prijavo: 24. junij 2015.
Več informacij

Delovne priložnosti
Razpis CIDSE za sodelavca za kampanje
CIDSE je objavil razpis za sodelavca oz. sodelavko za kampanje. Več informacij o delovnem mestu
najdete v objavi, rok za prijavo je 7. april 2015.

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

