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Slovenski razvojni dnevi bodo potekali med 22. in 26. januarjem 2015
Ljubljana, 16. december 2014 - Slovenski razvojni dnevi, ki jih
organizira Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju s Slogo,
platformo NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
bodo potekali med 22. in 26. januarjem 2015.
Uvodni dogodek Slovenskih razvojnih dni bo projekcija
dokumentarnega filma o mednarodnem razvojnem sodelovanju in
razvojnih projektih slovenskih nevladnih organizacij, ki bo potekala
22. januarja 2015. Uradni del programa se bo pričel 23. januarja 2015; med slavnostnimi govorniki
tudi evropski komisar za razvojno pomoč Neven Mimica. Popoldanski del programa bodo s svojimi
aktivnostmi popestrile razvojne nevladne organizacije. Slovenski razvojni dnevi se bodo zaključili z
regionalno delavnico o pobudi Evropske unije o humanitarnih prostovoljcih, ki bo potekala 26.
januarja 2015.

Usposabljanje o vlogi zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju
Ljubljana, 16. december 2014 - V začetku decembra je v Budimpešti v okviru
projekta WorldWise Europe, v katerem sodeluje tudi platforma Sloga, potekalo
usposabljanje o vlogi zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju.
Prvi dan usposabljanja so udeleženci spoznali kontekst vloge zasebnega sektorja
v razvoju in različne pobude ter smernice na globalni in evropski ravni,
nadaljevali pa so z vlogo Evropske investicijske banke in podrobneje spoznali javno-zasebna
partnerstva. Dan so zaključili s primeri kampanj na temo vloge zasebnega sektorja v razvoju.
Drugi dan je bil namenjen krepitvi zmogljivosti organizacij - potekala je delavnica o poročanju v
projektih, srečanje pa s zaključili z načrtovanjem nadaljnjih aktivnosti v projektu.

Muzejski vlak za 150 otrok z Jesenic
Ljubljana, 16. december 2014 - V sodelovanju s Slovenskimi železnicami je Človekoljubno dobrodelno
društvo UP za otroke z Jesenic 14. decembra 2014 ustavilo čas in jih po slikoviti bohinjski progi, ki
šteje že več kot sto let in po kateri so se vozili naši predniki, popeljalo z
muzejskim vlakom.
V Hiši sreče, kjer skrbijo za dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni
skupnosti, za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, so za
otroke z Jesenic priredili prav posebno doživetje. V sodelovanju s Slovenskimi
železnicami so ustavili čas in se po slikoviti bohinjski progi, ki šteje že več kot
sto let in po kateri so se vozili naši predniki, popeljali z muzejskim vlakom.
Na železniški postaji Jesenice je udeležence v prisotnosti podžupana Občine Jesenice g. Mihe Rebolja
pozdravil tudi Dedek Mraz in med otroke razdelil 150 daril, polnih nahrbtnikov donacij Slovenskih
železnic. Čarobno pot so nadaljevali s čisto pravo parno lokomotivo, izdelano leta 1918.
V Bohinju je udeležence gostilo Kulturno društvo Bohinj in se predstavilo s folklornim nastopom
skupine Pastirčki.
Več informacij o dogodku lahko preberete na spletni strani društva UP.

Zanimivo
- »Transition Experience 2.0: A new way to close the gap between the Central European human
rights and development policies«; Ondřej Horký-Hlucháň, Institute of International Relations.
- »International Education and Development: Histories, Parallels, Crossroads«; Gilles
Carbonnier, Michel Carton in Kenneth King, Graduate Institute Geneva.
- »Incorporating a Cultural Perspective in Poverty Reduction«; Sarah E. Badgerow, Kimmage
Development Studies Centre.
- »Policy brief on the role of the private sector in Europe's development cooperation«; European
Network on Debt and Development.

Hokejska tekma za socialno enakost
Kdaj? 20. december 2014 ob 18. uri.
Kje? Športna dvorana Podmežakla (Ledarska 4, Jesenice).
Društvo UP vabi na humanitarno hokejsko tekmo, na kateri se bosta pomerili
hokejski moštvi SIJ Acroni HDD Jesenice in HK Triglav.
Vstopnina so prehrambni izdelki, ki jih bodo v sodelovanju z Zvezo društev
prijateljev mladine Jesenice razdelili med socialno ogrožene družine in posameznike z Jesenic.
Namen tekme je spodbujanje vzajemnosti, skrbi za sočloveka, oblikovanje odnosov in družbenih vezi
ter povezovanje lokalne skupnosti.
Vabljeni!

Konferenca »Tax Justice to Promote Social Justice«
Kdaj? 24. februar 2015.
Kje? Dunaj, Avstrija.
European Association of Development Research and Training Institutes
v sodelovanju s The Global Alliance for Tax Justice vabi na konferenco o
davčni pravičnosti ter raziskavah o davkih za razvoj. Več informacij o
okrogli mizi najdete na spletni strani EADI.

Razprava »Development Progress Special Event: Through the people's lens«
Kdaj? 26. februar 2015.
Kje? London, Združeno kraljestvo.
The Overseas Development Institute vabi na razpravo o spreminjajočem besedišču in podobah
razvojnega napredka. Več informacij o razpravi najdete na spletni strani ODI.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 10. in 16. decembrom 2014)
MOZAMBIK (razvoj verige vrednosti v sklopu Lokalnega programa za gospodarski razvoj)
Rok za prijavo: 30. januar 2015.
Več informacij
MAKEDONIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 2. februar 2015.
Več informacij

KENIJA (aktivnosti civilnodružbenih organizacij za spodbujanje družbenega razvoja: poudarek na
prehrani mater in otrok)
Rok za prijavo: 10. februar 2015.
Več informacij

NEPAL (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 10. februar 2015.
Več informacij

AZERBAJDŽAN (podpora Državni pomorski upravi)
Rok za prijavo: 10. februar 2015.
Več informacij
BELORUSIJA (krepitev strateškega sodelovanja s civilno družbo in lokalnimi oblastmi)
Rok za prijavo: 11. februar 2015.
Več informacij

ARMENIJA (krepitev institucionalnega okvira za spodbujanja naložb in naložbene politike)
Rok za prijavo: 16. februar 2015.

Več informacij

SLONOKOŠČENA OBALA (javno-zasebno partnerstvo za pospešitev izvajanja zakona o kmetijskih
zemljiščih)
Rok za prijavo: 16. februar 2015.
Več informacij

KOSOVO (podpora kosovskemu Prehranskemu in veterinarskemu laboratoriju)
Rok za prijavo: 17. februar 2015.
Več informacij

UGANDA (spodbujanje človekovih pravic in demokracije)
Rok za prijavo: 17. februar 2015.
Več informacij

KOSOVO (krepitev kosovskih institucij za učinkovito upravljanje z migracijami)
Rok za prijavo: 18. februar 2015.
Več informacij
KOSOVO (krepitev oblikovanja politik in priprave zakonodaje ter učinkovite implementacije)
Rok za prijavo: 18. februar 2015.
Več informacij
KOSOVO (nadaljnja podpora reformi pravnega izobraževanja)
Rok za prijavo: 18. februar 2015.
Več informacij
KOSOVO (nadaljnja podpora kosovskemu parlamentu)
Rok za prijavo: 18. februar 2015.
Več informacij
KAZAHSTAN (podpora reformi pravosodja: opolnomočenje civilnodružbenih organizacij za
izboljšanje dostopa do sodnega varstva za ranljive skupine)
Rok za prijavo: 19. februar 2015.

Več informacij

Delovne priložnosti
Aktualna prosta delovna mesta na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja
Na spletni strani organizacije BOND je bilo v preteklem tednu
objavljenih 28 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.

