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Ljudje najdejo rešitve, tudi SLOGA 
 

Na okrogli mizi, ki je potekala v torek, 12. maja, v Maxi 
klubskem salonu, je Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih 
organizacij (NVO) predstavil akcijo Ljudje najdejo rešitve, ki 
je namenjena ozaveščanju o pomenu delovanja vsebinskih 
mrež nevladnih organizacij in predstavitvi potreb, na podlagi 
katerih so se vzpostavile nevladne organizacije. Na okrogli 
mizi smo to želeli predstaviti s konkretnimi zgodbami 
posameznikov, ki so jim NVO oziroma mreže NVO izboljšale 
življenje. Svojo vlogo je preko mlade predstavnice 
predstavila tudi platforma SLOGA. 

 
Osnovnošolci so spoznavali svoje vrstnike 

 
Rebeka iz Ljubljane, ki obiskuje 4. razred OŠ, se je preko 
različnih iger in delavnic naučila novih stvari o lokalni in 

globalni neenakosti ter nepravičnemu dostopu do hrane, stereotipih, medkulturnem dojemanju 
odnosa do hrane, globalnem državljanstvu, globalni odgovornosti do področij, ki trpijo hudo lakoto, 
spoštovanju človekovih pravic in pravici do hrane. Rebeka je ena od 3000 otrok in mladostnikov, ki so 
bili vključeni v zadnji Teden globalnega učenja, ki je potekal novembra 2014. SLOGA je od sedaj 
izvedla že osem tovrstnih dogodkov. 
 
SLOGA koordinira Teden globalnega učenja od 2007 
 
Platforma SLOGA je bila novembra 2014 koordinator Tedna globalnega učenja na temo prehranske 
varnosti, kjer je potekalo več kot 60 različnih dogodkov, od predavanj, projekcij filmov, kuharskih 
delavnic, potopisnih predavanj, razstav, do dni odprtih vrat in celo muzikala. SLOGA koordinira Teden 
globalnega učenja že od leta 2007, vsako leto je zanimanje večje, prepoznavanje in ozaveščanje o 
globalnih temah pa širše. Slovenija se tako pridružuje državam članicam Sveta Evrope pri dogodkih 
namenjenih vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti. 
 
Vloga platforme SLOGA 
 
S koordinacijo omenjenega projekta platforma SLOGA omogoča njegovo izvedbo, prav tako pa vsem 
sodelujočim z nasveti pomaga pri pripravi aktivnosti, ki spodbujajo učence, učitelje, ravnatelje in 
ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, 
občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni 
soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Teden globalnega učenja je večdnevni 
dogodek, ki na skupno temo združuje različne slovenske šole, fakultete, nevladne organizacije, 
knjižnice, medije in politike. Želimo, da je takšnih otrok kot je Rebeka vsako leto več, saj bo s tem 
lepši tudi svet. Vsak je namreč delček istega sveta. 
 
Kaj so vsebinske mreže? 
 
Vsebinske mreže so mreže NVO, ki delujejo na določenem vsebinskem področju. Področja delovanja 
se med seboj zelo razlikujejo: vseživljenjsko učenje, zdravje in zdrav življenjski slog, izobraževanje, 
prostovoljstvo, urejanje prostora, otrokove pravice, rekreacija v naravi, šport, razvojno sodelovanje 
in razvojna pomoč, deinstitucionalizacija, socialna vključenost, informacijska družba in tako naprej. 



NVO pokrivajo celoten spekter človekovega delovanja in široko polje družbenih dejavnosti, ki brez 
njihovega delovanja ne bi bile tako razvite in bogate, kot so. Vsebinske mreže NVO s posameznega 
vsebinskega področja so se združile v konzorcij vsebinskih mrež in sodelujejo v različnih skupnih 
akcijah, ena izmed njih je tudi Ljudje najdejo rešitve. Zgodbe iz akcije najdete tudi na 
http://www.nevladni.info. 

 

 
SLOGA na Pohodu - Poti ob žici in Teku trojk za globalno pravičnost 
 

Med 7. in 9. majem 2015 je ponovno potekala tradicionalna 
prireditev Pohod - Pot ob žici in Tek trojk. Prireditev so kot vsako 
leto otvorili otroci iz ljubljanskih vrtcev. V petek se je nadaljevala s 
pohodom šolarjev iz osnovnih in srednjih šol, v soboto pa so pot 
napolnili ljubitelji 
pohodništva in tekači Teka 
trojk. Teku za globalno 
pravičnost se je pridružila 
tudi platforma SLOGA. 

 
Športno rekreativna prireditev, ki obeležuje dan osvoboditve 
Ljubljane in poteka po 35 km dolgem obroču okoli mesta, je 
letos potekala že 59. zapored. Po izjavah prirediteljev je bila 
udeležba rekordna, na njej pa smo lahko opazili številne 
znane obraze. Barve platforme SLOGA so bile zastopane tako 
na pohodu kot tudi na Teku trojk, kjer smo podprli 
prizadevanja za pravičen in enakopraven globalni razvoj. 
 

 

Srečanje Strokovnega sveta MRS na MZZ  
 
V petek, 17. aprila 2015, je na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije potekal sestanek 
strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje, ki je ministrovo posvetovalno telo za 
področje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. V to telo je bil pred 
nedavnim kot predstavnik nevladnih organizacij (platforme SLOGA) s strani MZZ imenovan predsednik 
Sveta SLOGE Eyachew Tefera. Sestanka so se udeležili tudi nekateri strokovnjaki, predstavnik Centra 
za mednarodno sodelovanje in razvoj ter predstavnica Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko. 
 
Predstavnica MZZ je obširno predstavila napore in aktivnosti ter proces (so)oblikovanja vizije 
globalnega razvoja, kot tudi prioritete razvoja pri nas doma. Predstavnik SLOGE je v svojem nastopu 
poudaril, da je nujen celosten pristop države pri sooblikovanju prioritet, da bodo prioritete države 
temelj za naše nadaljnje delo na področju zagovorništva. Med obravnavanimi temami je bila zelo 
izpostavljena potreba po medsektorskem usklajevanju in vključevanju čim več akterjev v oblikovanje 
prioritet. 
 
Nevladne organizacije v tem procesu aktivno sodelujejo in bodo tudi v prihodnje tako z MZZ, kot tudi 
v sodelovanju z drugimi ministrstvi usklajevale svoja stališča. Strokovni svet za mednarodno razvojno 
sodelovanje naj bi se ponovno srečal predvidoma pred letošnjim poletjem 2015. 
 
Za več informacij nam pišite na info@sloga-platform.org. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.nevladni.info/
mailto:info@sloga-platform.org


DARE Forum v Rigi 
 

Med 5. in 7. majem je v Rigi (Latvija) potekal 
Development Awareness Raising and Education (DARE) 
Forum. Tokratni forum je bil še posebej pomemben, saj 
se je razpravljalo o prihodnosti foruma po letu 2015. 

 
Projekt DEEEP4 se namreč konec leta 2015 zaključi in 
članice so se morale odločiti, kako naprej, in premisliti o 
poslanstvu foruma v prihodnosti. Pomemben element je 
bila tudi debata o preimenovanju DEAR (Development 
Education Awareness Raising) v GCE (Global Citizenship 

Education). Latvijska platforma LAPAS je 7. maja organizirala konferenco, ki se je osredotočila na 
obravnavo omenjenih dveh konceptov. V goste so na konferenco povabili latvijske organizacije, ki so 
aktivne na področju globalnega učenja oz. razvojnega izobraževanja. 
 

 

Spletno usposabljanje o globalnem učenju in razsežnosti državljanstva 
 

Center Sever – Jug Sveta Evrope med 8. junijem in 3. julijem 
ter 9. novembrom in 4. decembrom 2015 organizira spletno 
izobraževanje o globalnem učenju in razsežnosti 
državljanstva. 

 
Cilj izobraževanja je okrepiti demokratično državljanstvo s ciljem preoblikovanja v smeri socialne 
pravičnosti in trajnosti v globaliziranem svetu.  
 
Rok za prijavo za prvi termin je 31. marec, za drugi termin pa 2. november 2015. Več informacij in 
prijavnico najdete tukaj. 
 

 

Objavljen mladinski natečaj Plural+ za videe na temo migracij, raznolikosti in socialne 
vključenosti Spletno usposabljanje o globalnem učenju in razsežnosti državljanstva 
 

Zavezništvo civilizacij (United Nations Alliance of Civilizations – 
UNAOC) in Mednarodna organizacija za migracije (International 
Organization for Migration – IOM) razpisujeta mladinski natečaj 
Plural+ za video posnetke na temo migracij, raznolikosti in 
socialne vključenosti. 

 
Ob spoznanju, da so mladi agenti družbenih sprememb v svetu, polnem nestrpnosti in kulturnih ter 
verskih delitev, natečaj vabi mlade k naslavljanju ključnih izzivov in priložnosti na področju socialne 
vključenosti in kohezije, integracije migrantov, spoštovanja identitete, raznolikosti in človekovih 
pravic - tako na lokalni, kot tudi na globalni ravni. Na natečaju lahko sodelujejo mladi, stari med 9 in 
25 let, z video posnetki, ki ne smejo presegati dolžine 5 minut. Rok za predložitev videov je 15. junij 
2015. 

 

 
Napredek v pogajanjih o ciljih trajnostnega razvoja pred začetkom konference o 
financiranju za razvoj  
 
Medtem ko se svet pripravlja na sprejem novega globalnega razvojnega okvirja z ciljem izkoreniniti 
skrajno revščino do leta 2030, so voditelji držav in odločevalci v zaključnih pogajanjih o naslavljanju 
najtežjega ter najbolj temeljnega vprašanja – kako ta okvir implementirati. 
 
V aprilu je v Incheonu v Južni Koreji pod okriljem Foruma Združenih narodov za razvojno sodelovanje 
(U.N. Development Cooperation Forum) potekal simpozij z 200 deležniki. Na simpoziju so naslovili 

http://tcd.netuni.nl/page.php?id=1
http://pluralplus.unaoc.org/?utm_source=United+Nations+Alliance+of+Civilizations+Newsletter&utm_campaign=7cc13f7c7f-PLURAL_2015_Call_for_Entries_copy_01_5_6_2015&utm_medium=email&utm_term=0_ac04cc7751-7cc13f7c7f-90593033


temeljne zahteve za uspešno implementacijo post-2015 razvojne agende. Priporočila simpozija bodo 
vključena v vse pomembnejše procese, ki vodijo do sprejema končnih ciljev trajnostnega razvoja, 
vključno z Mednarodno konferenco o financiranju razvoja v Adis Abebi med 13. in 16. julijem. 
 
Lastništvo držav nad razvojno agendo 
 
Ena izmed osrednjih tem je državno lastništvo držav (country ownership). Navkljub splošnemu 
konsenzu o pomembnosti lastništva držav nad razvojno agendo za učinkovit in trajnostni razvoj je 
jasno, da trenutno pogovori še ne vključujejo konkretnih možnosti za napredek. »Zagotoviti moramo, 
da se za skupnim jezikom skriva tudi ustrezna vsebina«, je dejal Luca de Fraia, namestnik 
generalnega sekretarja ActionAid Italije. »Vsi govorimo o lastništvu držav, nihče pa ne izpostavi 
vprašanja, kako malo napredka je bilo doseženega na tem področju«. 
 
Tudi ostali udeleženci simpozija so priznali pomanjkanje inovativnega razmišljanja in včasih tudi 
zavez k operacionalizaciji načela lastništva. »O tem govorimo vse od konsenza v Monterreyu v letu 
2002«, je dejal Jeroen Kwakkenbos, vodja politik in zagovorništva na Evropski mreži za dolg in razvoj 
(European Network on Debt and Development). »Še vedno pa nam ni uspelo najti načina za 
zagotavljanje efektivnosti, ki bi vodila k izvedljivim aktivnostim«, je še dodal. 
 
Pogajanja tudi niso zajela večje in bolj vsestranske vloge civilne družbe v grajenju lastništva države – 
predvsem preko odločevalskih procesov. »Pogajanja in razprave, povezane s post-2015 agendo, sicer 
omenjajo civilno družbo, vendar zgolj v vlogi čuvaja«, poudarja Maria Theresa Nera-Lauron, so-
predsedujoča Partnerstvu organizacij civilne družbe za efektivnost razvoja (CSO Partnership for 
Development Effectiveness). »Poleg spremljanja razvojnih proračunov in strategij bi morali uspešno 
dvigniti prag in poudariti večstranske vloge, ki jih ima civilna družba«. 
 
Transparentnost in odgovornost razvojne pomoči 
 
Vprašanja transparentnosti pomoči in odgovornosti so prav tako ves čas vključena v pogajanja o post-
2015 agendi. »K sreči ljudje te stvari vedno bolj dojemajo kot dejavnike, ki omogočajo post-2015 
agendo post-2015«, poudarja Amy Dodd, direktorica UK Aid Network. »Mislim, da gre za področje, 
kjer smo naredili napredek v prejšnjih letih«, je še dodala. 
 
Prvi osnutek dokumenta v Adis Abebi poziva k večji pozornosti, usmerjeni na podatke in spremljanje 
le-teh. Gre za zavezo, ki obljublja, da bodo odločevalci in državljani lahko spremljali napredek pri 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in bodo lahko svoje države držali za besedo. 
 
Vendar Dodd ostaja previdna. »Če pogledamo prvi osnutek, je velik poudarek na kvaliteti pomoči, 
medtem ko je efektivnost pomoči zelo površno naslovljena«. »Nisem popolnoma prepričana, da to 
predstavlja premik v pravo smer, saj v ozadju ostaja ogromno politik in napetosti«. 
 
Prvi osnutek naproša Statistično komisijo ZN (U.N. Statistical Commission), da omogoči okrepljeno 
sledenje podatkov in redno ocenjuje ter poroča o ustreznosti mednarodnih statističnih podatkov na 
področju financiranja trajnostnega razvoja. Podrobnosti o tem, kaj bodo ti podatki zajemali, pa še 
niso dogovorjene. »Statistika je morda res tehnično področje, vendar hkrati ostaja politično dejanje. 
Kar se meri, šteje, kar se ne, pa še bolj«, pojasnjuje Nera-Lauron. 
 
Razporeditev uradne razvojne pomoči 
 
Kljub povečanem poudarku na vedno večji relevantnosti različnih načinov financiranja – tako javnega 
kot zasebnega – razvojnih prizadevanj ostaja pretok uradne razvojne pomoči temeljno vprašanje 
vseh posvetovanj. 
 
Posebej pomembno je vprašanje, kako narediti uradno razvojno pomoč bolj učinkovito in odzivno na 
potrebe najrevnejših. Politika, ki je pridobila največ teže, poziva k preseganju dodeljevanja uradne 
razvojne pomoči po načelu izbire države in višine dohodka z namenom doseganja najrevnejših 20 
odstotkov prebivalstva. 
 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/03/1ds-zero-draft-outcome.pdf


To bi predstavljalo dobrodošel premik, čeprav nekateri opozarjajo, da je potrebno iti še dlje. 
»Čeprav je razprava o redefiniciji uradne razvojne pomoči in doseganju najrevnejših 20 odstotkov v 
državah v razvoju slišati napredno, še vedno ostaja omejena v obsegu in ambicijah, saj še vedno 
temelji na oceni revščine na 1,25 ameriških dolarjev s strani Svetovne banke«, dodaja Nera-Lauron. 
 
Razprave o izboljšanju dodeljevanja uradne razvojne pomoči so spodbudile humanitarno skupnost k 
zagovarjanju boljših operativnih in finančnih povezav med pripravljenostjo za krize, odzivanjem, 
okrevanjem ter razvojem. 
 
»Trenutno sta se humanitarno in razvojno financiranje razvila na dveh samostojnih tirnicah. Idealno 
bi bilo, če bi skozi post-2015 agendo našli način za povezovanje obeh, čeprav bi to predstavljal velik 
izziv«, je dejala Helen Alderson, direktorica financ in logistike v Mednarodnem odboru rdečega križa. 
 
Globalno gospodarstvo 
 
Čeprav so pogajalci pokazali veliko zavezo k usklajevanju post-2015 agende s prejšnjimi dogovori – 
vključno s konsenzom iz Monterreya in deklaracijama iz Dohe in Rio+20 – vprašanja dolgoročnih 
reform v agendi še vedno niso vključena. 
 
Podrobneje so deležniki omenjali pomanjkanje politične volje za reševanje inherentne 
pomanjkljivosti svetovnega gospodarstva. »Trenutne razprave o prihodnosti financiranja razvoja ne 
naslavljajo temeljnih vzrokov revščine in sistemskih ovir razvoja«, poudarja Nera-Lauron. 
»Potrebujemo več razprav o tem, kako trgovinska neravnovesja in svetovni trgovinski režim 
ustvarjajo večjo stisko ljudi, kako povečana liberalizacija onemogoča preživetje in kako nezakoniti 
finančni tokovi ter izogibanje davkom slabi gospodarstva«. 
 
Še vedno obstaja potreba po globljem razmisleku o vprašanjih, ki onemogočajo možnosti za 
vključenost in trajnost ter posledično transformativno agendo post-2015. »Do sedaj so se pogovori 
večinoma osredotočali na naslavljanje obstoječih problemov in kako jih na novo zaviti ter predstaviti 
na nov in dinamičen način«, je dejal Kwakkenbos z Eurodad-a. »Trenutnim pogajanjem bi lahko 
koristilo več samoanalize in samokritike v smislu, česa še nismo dosegli in zakaj ne«. 
 
Vir: Devex 
 
 

 
 
Seminar »Globalno učenje v evropskem letu za razvoj 2015« 
 

Kdaj? 22. maj 2015 med 9. in 17. uro. 
 

Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana). 
 

SLOGA vabi na prvega v nizu seminarjev z naslovom »Globalno učenje 
v evropskem letu za razvoj 2015«. 
 
Udeleženci seminarja bodo raziskovali, kaj je globalno učenje in kaj pomeni v njihovem osebnem 
kontekstu in kontekstu okolice, v kateri delujejo. Prek primerov iz prakse bodo preverili, ali njihova 
organizacija izvaja mehki ali kritični pristop globalnega učenja in spoznali nevarnosti izbire le enega 
pristopa. Potekala bo izmenjava dobrih in slabih praks ter evalvacija izvedenih aktivnosti z namenom 
izboljšanja aktivnosti v prihodnje. Predavatelji bodo predstavili načela globalnega učenja in uporabo 
že obstoječih gradiv različnih organizacij pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti na področju 
globalnega učenja. 
 
Drugi del prvega seminarja bo posvečen aktivnostim na področju globalnega učenja v okviru 
letošnjega evropskega leta za razvoj 2015. Osnutek programa najdete tukaj. 
 

https://www.devex.com/news/ahead-of-the-sdgs-where-do-negotiations-currently-stand-85938
file://Powerpc/podatkovnik/Adriana/Informiranje/Priponke%20novice/SLOGA_-_seminar_za_globalno_učenje_-_program.pdf


Seminar bodo vodili Društvo Humanitas, direktor platforme SLOGA Marjan Huč in Rene Suša. 
 
Udeležba na seminarju je brezplačna. Udeležbo prosim potrdite do najkasneje 19. maja 2015 na 
patricija.virtic@sloga-platform.org. Število mest na seminarju je omejeno. 
 
Vljudno vabljeni! 
 

 

Konferenca Dan Afrike 
 
Kdaj? 19. in 20. maj 2015. 
 
Kje? Ljubljana. 
 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, v 
sodelovanju z Mednarodnim centrom za promocijo podjetij 
(ICPE), Klubom nekdanjih slovenskih veleposlanikov, 
Gospodarsko zbornico Slovenije in Mednarodnim afriškim 
forumom, organizira 4. mednarodno konferenco Dan Afrike. 
Konferenca z naslovom "V partnerstvu novim razvojnim 
izzivom naproti" bo posvečena razvojnemu sodelovanju z 
Afriko, medkulturnemu dialogu, vlogi afriške diaspore in 

pospeševanju gospodarskih stikov z afriškimi državami. 
 
Dvodnevna konferenca bo potekala pod pokroviteljstvom predsednika Državnega zbora Republike 
Slovenije nj. eks. dr. Milana Brgleza. Udeležence bo v okviru otvoritvene slovesnosti nagovoril tudi 
državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije gospod Bogdan Benko. 
 
Prvi dan dogodka, ki ga bo gostil Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE), bodo potekali trije 
paneli. Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč bo sodeloval na prvem 
panelu "Razvojno sodelovanje in Afrika", ki bo osredotočen na razvojno sodelovanje v Afriki, 
predvsem z vidika agende po letu 2015. Uvodni nagovor panela bo podal veleposlanik Mitja Štrukelj, 
generalni direktor Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. 
 
Konferenca bo potekala v angleškem in francoskem jeziku. 
 
Dodatne informacije so na voljo v osnutku programa in konceptu dogodka. 
 
Za konferenco je obvezna predhodna registracija. 
 

 
Skuhna Talk 
 

Kdaj? 20. maj 2015 ob 19. uri. 
 

Kje? Skuhna (Trubarjeva 56, Ljubljana). 

 
Vabljeni na »Skuhna Talk« z naslovom »Mleko - ali je zdravo?« Na tokratnem 
predavanju bomo govorili o škodljivosti mleka. Pomembnost mleka v človeški 

prehrani je v zadnjem času postala vprašljiva. Veliko je opozoril o škodljivosti mleka, ki je polno 
hormonov, antibiotikov, pesticidov, alergenov, virusov in bakterij, laktoza in kazein pa sta zelo 
problematična za prebavo in presnovo. Uživanje mleka lahko tudi povzroči različne zdravstvene 
težave (zasluzenost, zaprtje, diabetes, artritis, srčno - žilne bolezni, ledvične kamne, ulcerozni 
kolitis, rak …). Gostja večera bo holistična svetovalka za zdravo prehrano Jelena Dimitrijević. 
 
Zaradi prostorskih omejitev organizatorji prosijo, da potrdite udeležbo na 041339978 ali 
info@zavodglobal.org. 

mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
file://Powerpc/podatkovnik/Adriana/Informiranje/Priponke%20novice/Dan%20Afrike%20_program.pdf
file://Powerpc/podatkovnik/Adriana/Informiranje/Priponke%20novice/Dan%20Afrike_koncept.pdf
http://www.icpe.int/event-registration
mailto:info@zavodglobal.org


 
Več informacij o dogodku v vabilu. 
 
Skuhna Talk organizira Zavod Global v sodelovanju z Zavodom Voluntariat. 
 

 
Predavanje »Čemu razvojna pomoč?« 
 
Kdaj? 21. maj 2015 ob 17. uri. 
 
Slovensko društvo za mednarodne odnose v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve vabi na 
predavanje veleposlanika in generalnega direktorja Mitje Štruklja z naslovom Čemu razvojna pomoč? 
 
Predavanje bo potekalo v konferenčni dvorani v pritličju TR3, Trg republike 3, Ljubljana. 
 

 

Socialno podjetništvo 
 
Kdaj? 21. maj 2015 ob 18. uri. 
 
Kje? Skuhna (Trubarjeva 56, Ljubljana). 
 
Pod okriljem FUDŠ v Novi Gorici in Kariernega centra FUDŠ v mesecu maju 2015 poteka Podjetniški 
mesec. Tretji dogodek bo tokrat potekal v prostorih Skuhne, socialno podjetniškega projekta, ki sta 
ga razvila Zavod Global in Zavod Voluntariat skupaj z migranti in migrantkami, živečimi v Sloveniji. V 
okviru sproščenega vzdušja Skuhne se bomo pogovarjali z Dejanom Jelovacem, profesorjem in 
znanstvenim raziskovalcem na področju poslovne etike, organizacijskih znanosti in podjetništva, ki 
pojav socialnega podjetništva v Sloveniji spremlja že več let, ter s predstavniki Skuhne. Slednji nam 
bodo podrobneje predstavili svoj projekt, in sicer vse od začetne ideje do načrtov za prihodnost. 
 
Za več informacij se lahko obrnete na projektna.pisarna@fuds.si ali www.fuds.si. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 18. in 27. majem 2015) 
 
BLIŽNJI IN SREDNJI VZHOD (Sklad za civilno družbo in medije)  
 
Več informacij 
 

 
ŠRI LANKA (podpora obnovi hiš za notranje razseljene osebe) 
 
Rok za prijavo: 3. junij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (sodelovanje na področju kulture med Egiptom in Evropo 2015 – krepitev zmogljivosti in 
kulturnega sodelovanja v Egiptu) 
 
Rok za prijavo: 2. julij 2015. 
 

../Priponke%20novice/SKUHNA%20TALK_20%205%202015.pdf
../Priponke%20novice/SDMO%20vabilo%20Čemu%20razvojna%20pomoč.pdf
../Priponke%20novice/Vabilo%20dogodek%203_lekt.pdf
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http://www.fuds.si/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1432732150135&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F05%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150147
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1432732150135&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F05%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150147
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1432732150135&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F05%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136513


Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (krepitev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine) 
 
Rok za prijavo: 10. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
JUŽNI SUDAN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 13. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
BOSNA IN HERCEGOVINA (podpora krepitvi zmogljivosti organizacij civilne družbe za opazovanje 
volitev) 
 
Rok za prijavo: 17. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
MAROKO (krepitev predstavniškega doma Maroka) 
 
Rok za prijavo: 21. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
LIBANON (kulturne prireditve) 
 
Rok za prijavo: 30. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
KOSOVO (podpora proizvajalcem biološko razgradljivih embalažnih materialov) 
 
Rok za prijavo: 18. avgust 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA (krepitev razvoja malih in srednjih podjetij čezmorskih držav in 
ozemelj v karibski regiji) 
 
Rok za prijavo: 24. avgust 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ANGOLA (zbiranje predlogov za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti) 
 
Rok za prijavo: 24. avgust 2015. 
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Več informacij 
 

 
SENEGAL (krepitev odpornosti najbolj ranljivih skupin glede nezanesljivosti prehrane) 
 
Rok za prijavo: 26. avgust 2015. 
 
Več informacij 
 
 
 

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