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SLOGA na izobraževanju LADDER v Atenah
10. in 11. Novembra so potekali Slovenski razvojni dnevi. Prvi dan, ki je potekal v Državnem
zboru, sta potekali dve razpravi. Prva se je osredotočala na izvajanje ciljev trajnostnega
razvoja, druga pa na Svetovni humanitarni vrh 2016 v Istanbulu. Naslednji dan, 11. 11. 2015
je bila v Cankarjevem domu na ogled gledališko-glasbena predstava ”Spremeni svet – akord
za akordom”. Slovenskih razvojnih dni se je udeležila tudi SLOGA.
Slavnostni dogodek v Državnem zboru sta otvorila predsednik Državnega zbora Republike
Slovenije, dr. Milan Brglez in Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka Ministrstva za
zunanje zadeve. Dr. Brglez je poudaril, da je mednarodno razvojno sodelovanje, ki temelji
na pristnih razvojnih partnerstvih, namenjeno spopadanju z globalnimi izzivi v njihovih
koreninah. Izpostavil je tudi, da so cilji trajnostnega razvoja bolj kot kadarkoli prej
usmerjeni k ljudem. Bavdaž Kuretova je opozorila, da nas največji izziv – implementacija
ciljev trajnostnega razvoja – še čaka.
Na prvi okrogli mizi z naslovom “Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji in
svetu” so sodelovali Kamal Izidor Shaker, predsednik Odbora za zadeve Evropske unije
Državnega zbora Republike Slovenije, Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar Službe vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Sanja Štiglic, v.d. generalnega
direktorja Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Andrej Kavčič, vodja Sektorja za
mednarodne finančne odnose Ministrstva za finance Republike Slovenije, Jasna Gabrič,
županja Občine Trbovlje in podpredsednica Združenja občin Slovenije, Aleksandra Gradišek,
direktorica Razvojnega centra Srce Slovenije, Max Zimani, ustanovitelj in programski
direktor Zavoda Global. Razpravo je moderirala prof. dr. Maja Bučar, predsednica
Strokovnega sveta mednarodnega razvojnega sodelovanja in predstavnica akademske sfere.
Udeleženci okrogle mize so naslovili vlogo in prispevek Slovenije h globalnim naporom
uresničevanja nove agende ter opredelili ključna področja, kjer lahko mednarodno razvojno
sodelovanje Slovenije najuspešneje prispeva svoj pravični delež. Govora je bilo tudi o
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na EU, nacionalni in lokalni ravni s poudarkom na
temeljnih izzivih in možnostih njihovega učinkovitega uresničevanja.
Na drugi okrogli mizi z naslovom »Slovenska humanitarna pomoč – pogled proti
Svetovnemu humanitarnemu vrhu 2016« so sodelovali Christos Stylianides, evropski
komisar za humanitarno pomoč in civilno zaščito, Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka
Ministrstva za zunanje zadeve, dr. Robert Smith, vodja pisarne Sekretariata Svetovnega
humanitarnega vrha v Ženevi, Jasna Djordjević, članica Strokovnega sveta za mednarodno
razvojno sodelovanje, Branko Dervodel, Namestnik generalnega direktorja Uprave RS za
zaščito in reševanje. Razpravo je moderiral Martin Nesirky, direktor Informacijske službe
Združenih narodov na Dunaju. Udeleženci okrogle mize so naslovili aktualne potrebe in
izzive na področju humanitarne pomoči, dogajanja v teku priprav na Vrh ter vlogo (majhnih)
donatorjev, kot je Slovenija. Govora je bilo tudi o doseganju učinkovitejše in k potrebam

usmerjene pomoči, medsebojni koordinaciji humanitarnih prizadevanj in pričakovanjem
glede zaključkov Vrha.
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.
SLOGA na izobraževanju LADDER v Atenah
SLOGA se je udeležila izobraževanja DEAR v okviru projekta LADDER, ki je v Atenah potekalo
med 3. in 6. novembrom. Tridnevno usposabljanje je udeležencem omogočilo poglobljen
vpogled v koncept globalnega učenja in ozaveščanja javnosti (ang. development education
and awareness raising – DEAR) in povezavo z obstoječimi razvojnimi vprašanji ter vse skupaj
prepletlo v ustvarjanje DEAR strategije.
Gospod Karvounis iz grškega ministrstva za notranje zadeve in upravno obnovo, g. Duros,
član pripravljalnega odbora EZTS Amphictyony in Anne-Laure Joedicke iz Alde so odprli
tridnevno usposabljanje na evropski ravni o DEAR projekta LADDER. Na usposabljanju sta bila
podrobneje predstavljena agenda projekta in vloga lokalnih oblasti ter civilne družbe kot
multiplaktorjev pri globalnem učenju.
Končni cilj izobraževanja je bilo zbrati strokovnjake različnih področij iz partnerskih
organizacij in jim zagotoviti osnovne informacije o strategiji DEAR, hkrati pa omogočiti
izmenjavo izkušenj in tako v njihovo delo vsejati seme globalnega učenja.
Udeleženci so predstavljali dosežke in izkušnje organizacije iz katere prihajajo, uporabljena
pa je bila tudi participativna metodologija, ki je udeležence spodbujala, da delajo v
skupinah, kjer so si izmenjali stališča o specifičnih vprašanjih LADDER projekta in možnostih,
da v svojih državah razvijejo DEAR aktivnosti.
SLOGA je v triletni projekt, ki ga financira EuropeAid, vključena kot partnerska
organizacija. V projektu sodeluje še 25 organizacij in 20 pridruženih organizacij iz 18 držav
članic Evropske unije (EU) in 17 držav, ki niso članice EU, ki bodo naslavljale globalno učenje
in ozaveščanje kot izziv evropskih držav in sosednjih držav.
Namen projekta Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising
Awareness (LADDER) je izboljšanje delovanja lokalnih oblasti na področju politik globalnega
učenja in ozaveščanja, s posebnim poudarkom na sosednjih državah EU.
Kot primer dobrega DEAR projekta na EU ravni je bil predstavljen tudi projekt Izzovimo
krizo (Challenging the crisis). Projekt so predstavili mladi globalni zagovorniki iz Grčije. V
Sloveniji je nosilka projekta SLOGA. Več o projektu Izzovimo krizo preberite na uradni
spletni strani projekta.
Več o dogajanju v Atenah lahko preberete na uradni strani projekta LADDER.
Šole v akciji – natečaj za slogan na temo razvoja
Sodelujte v nagradnem natečaju, ki ga SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč izvaja v okviru projekta LADDER (Local Authorities as
Drivers for Development Education and Raising Awareness). SLOGA vabi mlade, stare od 10
do 18 let, da se pridružijo tekmovanju na temo razvojnega sodelovanja, s katerim bodo
nagovorili sodržavljane in predstavnike občin, da se odločijo za spremembe. Ustvarijo lahko

slogan, fotografije ali videe na to tematiko. V vsaki državi bo izbrano eno zmagovalno
sporočilo, ki se bo v nadaljevanju projekta predvajano na vseh javnih dogodkih v več kot 27
državah. Dodatno bo izdelan plakat s sporočili, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Avtorji petih
najboljših sporočil bodo prejeli nagrado iPad Air. Predloge sprejemamo po e-pošti z navedbo
polnega imena, starosti, šole in države na info@sloga-platform.org. Zmagovalci bodo o
izboru obveščeni predvidoma v sredini decembra 2015.
Ustvarjalnost, izobrazba in razvoj so tri ključne besede, povezane s tekmovanjem.
Tekmovanje se osredotoča na izbor sloganov, ki spodbujajo zanimanje in ozaveščajo javnost
o razvojnih tematikah (migracije, strpnost, medkulturnost, boj proti revščini, okolje,
varčevanje z energijo in uporaba alternativnih virov energije, človekove pravice,
recikliranje, organska hrana, evropsko državljanstvo, trajnost, vloga mladih v razvoju, vaš
pogled na razvojna vprašanja). Širitev sporočila o pomembnosti razvoja na jasen, preprost in
neposreden način predstavlja velik izziv.
Zakaj je razvoj pomemben?
Eden glavnih ciljev projekta LADDER je informiranje državljanov o razvoju. Menimo, da je
ozaveščanje javnosti o razvojnih tematikah ključnega pomena, še posebej v letošnjem letu,
ko obeležujemo evropsko leto za razvoj 2015, ki je posvečeno ozaveščanju državljanov o
razvojnih tematikah. V letošnjem letu so bili sprejeti cilji trajnostnega razvoja, ki so
namenjeni izkoreninjenju revščine, spodbujanju trajnostnega razvoja in naslavljanju
podnebnih sprememb. Naša dejanja na lokalni ravni imajo jasen vpliv na globalni ravni.
Pridružite se prizadevanju, da bi našli najbolj ustrezne slogane za ozaveščanje o razvoju!
Sodelujte!
Pridružite se nam in sodelujte v tekmovanju za najboljši slogan. Najboljši slogani, ki jih bodo
pripravili osnovnošolci in dijaki, bodo postali slogani projekta LADDER. Objavljeni bodo na
spletni strani projekta in uporabljeni v promocijske namene z navedbo avtorja.
Sodelujete lahko s sloganom, fotografijo ali videom (1–2 minuti) s sporočilom o razvoju. S
predložitvijo predloga se strinjate, da se omogoči uporaba slogana v okviru projekta LADDER
in z njim povezanih aktivnosti.
Kdo lahko sodeluje?
Vsi mladostniki, stari med 10 in 18 let, ki želijo biti del evropske sfere in sodelovati pri
širjenju univerzalnih vrednot za napredek.
Kako lahko sodelujete?
Dokument nam pošljite na elektronsko pošto s POLNIM IMENOM, STAROSTJO, ŠOLO v imenu
dokumenta ter vašim sloganom v predmetu elektronske pošte na info@sloga-platform.org.
Rok za oddajo je 9. december 2015.
Merila o izpolnjevanju pogojev
Izbrani slogani bodo objavljeni na spletu in predvajani na mednarodnih prireditvah! Najboljši
nacionalni slogan bo prejel dodatno prepoznavnost, medtem ko bo najboljših pet sloganov
celotnega tekmovanja nagrajenih z Ipad Air. Izbor bo narejen s strani partnerjev projekta
LADDER na podlagi meril, kot so ustvarjalnost, relevantnost in komunikacijska moč sporočila.
Več informacij in pooblastilo za objavo fotografij/videa.

Mit o razvojnem sodelovanju št. 19 – reševanje begunske krize in tihotapske mreže
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi
aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. V skladu z
aktualnimi dogodki v mednarodni skupnosti nadaljujemo z mini serijo naslavljanja neresnic
in s tem povezanim širjenjem nestrpnosti ob prihodu večjega števila beguncev v Evropsko
unijo.
Mit: Če prekinemo tihotapske mreže, ki omogočajo prehod
ljudem, bomo hkrati rešili begunsko krizo.
Odgovor: Ne drži. Ljudje bežijo z vojnih območij, bežijo pred
smrtjo, mučenjem in razmerami, v katerih ne morejo
zagotavljati preživetja zase in za svoje družine. Posledično je
jasno, da so ljudje pripravljeni zastaviti vse svoje premoženje
in tvegati življenja, da bi našli boljše življenjske pogoje.
Tihotapske mreže preživijo, ker legalni načini za prehod ljudi
v stiski ne obstajajo. Tudi če bi oblastem uspelo uničiti
tihotapske mreže, begunske krize ne bi rešili. Ljudje bi
poiskali alternativne, še nevarnejše načine za odhod z vojnih
območij ali pa bi zaradi pomanjkanja možnosti bili obsojeni na
smrt oz. življenje v nehumanih razmerah. Bi torej res rešili
begunsko krizo ali bi zgolj olajšali s tem povezane evropske ‘težave’?
Vabilo predstavnikom nevladnih organizacij k sodelovanju pri pripravi javnega razpisa
MZZ za leto 2016
Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) konec leta 2015 oziroma v začetku leta 2016 načrtuje
objavo javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči.
Delovno srečanje, namen katerega je izmenjava dobrih in slabih praks pri sodelovanju na
javnih razpisih MZZ, bo potekalo v sredo 2. decembra 2015 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva
za zunanje zadeve na Gregorčičevi 25a (sejna soba v pritličju).
Več si preberite v vabilu.
Degrowth Conference Budapest 2016
Prihajajoča peta mednarodna konferenca z naslovom »Degrowth Conference: Walking the
meaningful great transformation?«, ki bo potekala med 30. avgustom in 3. septembrom
2016, bo omogočila predstavitev zadnjih praks in ugotovitev na omenjenem področju.
Rok za prijavo je 31. december 2015.
Več informacij o dogodku dobite na
spletni strani ali na sledečem enaslovu:
call@budapest.degrowth.org.

Vabilo na filmski večer “Tudi ti si del istega sveta”
Kdaj: 25. novembra ob 18.30 – 20.30.
Kje: Vetrinjski dvor (Vetrinjska ulica 30, Maribor).
SLOGA, platforma slovenskih nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS,
Mladinski kulturni center Maribor in Mednarodni afriški forum vabijo na filmski večer z
dokumentarnim filmom »Tudi ti si del istega sveta«.
Dokumentarni film »Tudi mi smo del istega sveta« prikazuje
izbrane projekte slovenskih nevladnih razvojnih in humanitarnih
organizacij v Afriki in na Zahodnem Balkanu, s katerim želi
SLOGA razvojne projekte približati slovenski javnosti. Slovenske
nevladne organizacije z različnimi projekti skrbijo, da ukrepi iz
besed na papirju zaživijo v praksi. Zagotavljanje podpore tistim,
ki jo najbolj potrebujejo, ni vedno lahka naloga. Najbolj ranljivi
deli prebivalstva velikokrat živijo v odročnih predelih s slabimi
prometnimi povezavami in omejeno infrastrukturo. Zato je zelo pomembna vloga nevladnih
organizacij, ki so s svojimi lokalnimi partnerji prisotne na terenu, imajo izkušnje in dostop
do lokalnega znanja ter so prožnejše pri nudenju in izvajanju podpore. V dokumentarnem
filmu lahko tako iz prve roke spoznamo projekte Društva Edirisa Slovenije, Društva SOS
telefon, Humanitarnega društva ADRA Slovenija, Mirovnega inštituta, Slovenske
filantropije in Zavoda Krog. Dokumentarni film je nastal s finančno podporo Ministrstva za
notranje zadeve Republike Slovenije.
Projekciji dokumentarnega filma bosta sledili predstavitev rezultatov projekta Medkulturni
Maribor, ki so ga v prvi polovici leta izvajali Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved
in kultur ODNOS, Mladinski kulturni center Maribor in Mednarodni afriški forum, ter razprava
o aktualnih razvojnih izzivih.
Vljudno vabljeni!
Prosimo, da udeležbo potrdite preko e-naslova adriana.aralica@sloga-platform.org.
Vabilo
Predavanje Zlatka Dizdarevića: Bližnji vzhod – generator begunske krize ali obljubljena
dežela Zahoda?
Kdaj in kje: Sreda, 25. november 2015 ob 19.00 uri v Cankarjevem domu (dvorana M1)
Četrtek, 26. november 2015 ob 11.20 uri na Filozofski fakulteti (predavalnica
430)
Mirovni inštitut, ob podpori Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete in Katedre za
mednarodne odnose Fakultete za družbene vede, vabi na predavanje lucidnega analitika
in izjemnega poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Zlatka Dizdarevića, ki bo govoril o
tem, kako so dolgoletni geostrateški oziroma ekonomski interesi Zahoda na Bližnjem vzhodu

generirali begunsko krizo v Evropi in kaj to pomeni za prihodnost Evrope in Evropske unije
(EU).
Ob tem bo poskušal odgovoriti na naslednja vprašanja:
Kdo so begunci/ke, ki prihajajo v Evropo in zakaj prihajajo ravno sedaj? Kateri so
kratkoročni in kateri dolgoročni vzroki, ki so ustvarili konflikte na Bližnjem vzhodu, ki so
pognali ljudi v beg? Kako so nastale skrajne islamistične skupine, ki terorizirajo Bližnji vzhod
(in Evropo) in v čigavem interesu delujejo? Zakaj begunci_ke prihajajo v Evropo in ne v
druge arabske države oz. zakaj ne ostanejo v prvi »varni državi«: Libanonu, Jordaniji,
Turčiji?
Zakaj se soočamo s tako nespoštljivim odnosom Evrope do beguncev/k, saj ima Evropa sama
dolgo zgodovino begunstva? Kaj nam pasivnost uradne EU – odsotnost jasnega skupnega
stališča do begunske krize in sistemskih ukrepov, ki bi temeljili na solidarnosti – pove o njej
sami? Ali ta neustrezen odnos do beguncev/k (ki vključuje tudi podžiganje sovraštva) izhaja
iz neustreznega odnosa, ki ga EU že ima do lastnih državljanov/k (varčevalni ukrepi in rezi v
socialno državo na račun finančnega kapitala, krčenje političnih pravic, večanje represije,
nadzora, nasilja …)?
Kako je mogoče, da se iz izkušnje razpada Jugoslavije nismo ničesar naučili? Kako bo, ne
tako dolgo po balkanski moriji, begunska kriza vplivala na destabilizacijo že tako
občutljivega in po vojni nikoli dejansko okrepljenega Balkana ter na projekt EU integracije?
Ali teroristični napadi v Parizu razkrivajo simptom »vračanja vojne domov«, in ali se bodo
tovrstni napadi nadaljevali, ali lahko pričakujemo zaostritev razmer in nove vojne na
evropskih tleh? Ali nas je res treba biti strah islama ali pa gre za globalni korporativizem, ki
ima vero za krinko? Katera ideologija pravzaprav poganja vse te procese in ali bi nove
ideologije, ki temeljijo na kritiki kapitalizma in neoliberalizma, krščanskega in vsakršnega
klerikalizma in patriarhata, lahko omogočile boljšo in bolj pravično družbo?
Predavanje bo potekalo v bosanskem jeziku, zagotovljen bo prevod v slovenščino.
Vabljene in vabljeni!
Zlatko Dizdarević je dolgoletni novinar, pisatelj in diplomat, ki živi in dela v Sarajevu, BiH.
Bližnji vzhod preučuje že 35 let, od tega jih je vsaj 12 prebil na tem »nevarnem terenu«. Je
dolgoletni dopisnik legendarnega časopisa Oslobođenje z Bližnjega vzhoda. Bil je
veleposlanik BiH na Hrvaškem, v Jordaniji, Iraku, Siriji in Libanonu. Objavlja v številnih
časopisih doma in po svetu in je tudi dobitnik več mednarodnih priznanj za novinarstvo. Je
avtor devetih knjig, objavljenih v osmih državah po svetu.
Novinarska konferenca ob dnevu brez nakupov
Kdaj: 28. novembra, ob 10. uri.
Kje: Ziferblat.
Dan brez nakupov (Buy Nothing Day) je neformalni dan protesta proti prekomernemu
potrošništvu. Kljub temu, da potrošništvo predstavlja enega od glavnih razlogov za okoljske,
družbene in ekonomske težave današnjega sveta, nakupujemo vedno več. V Sloveniji ga
letos obeležujemo v soboto, 28. novembra 2015.

Na tokratni novinarski konferenci bodo z vami:
– Živa Kavka Gobbo, predsednica društva Focus
– Katja Z. Istenič, psihologinja in psihoterapevtka,
avtorica knjige Skrita uganka denarja
– vrhunski strokovnjak za praznično nakupovanje – ime
razkrijemo naknadno
Gostje bodo med drugim odgovorili na vprašanja:





 zakaj trošimo več, kot potrebujemo;
kako se upreti decembrski nakupovalni mrzlici;
kako načela Dneva brez nakupov prenesti na vse leto;
ali je treba menjati garderobo vsako leto;
in predvsem: kaj potrebujemo za zadovoljivo kakovost bivanja in čemu bi se z malo
dobre volje lahko odrekli?

Po konferenci se boste s prostovoljci odpravili po centru Ljubljane. Mimoidoče boste
spraševali, ali res potrebujejo toliko stvari, koliko odvečne embalaže odvržejo vsak dan
zaradi nakupa prepakiranih izdelkov, ali bi znali kak izdelek morda izdelati sami in koliko
časa bi zdržali brez nakupovanja, katerim izdelkom bi se zlahka odrekli, koliko »lovilcev
praha« imajo doma, kdo nam subvencionira poceni izdelke, koliko kilometrov naredi izdelek,
preden se znajde na naših krožnikih itn. Veliko bo tudi foto priložnosti. Prostovoljci se bodo
sprehajali po centru z napisi kot so “KEEP KALM and Buy Nothing”, “Bye, bye, Buy!”, “En
nakup manj odžene okoljevarstvenika stran” in pomenljivimi karikaturami. Nekje v centru
mesta pa se bo zgodil DIY flash mob. Pri akciji sodelujejo Zadruga BUNA, 3muhe, Ekvilib
Inštitut, KED Smetumet, FLOR – etično nakupovanje in druge organizacije.
Eden izmed načinov, kako uporabiti stare materiale, je metoda DIY – naredi si sam. Prav zato
smo pred decembrsko nakupovalno mrzlico izdelali dva kratka videa:
>> kako izdelati nosilno vrečko iz jute
>> kako izdelati nosilno vrečko iz stare majice
Pričakujemo vas v petek, 27. 11. 2015, ob 10h v Ziferblatu. Poleg kave, čaja in piškotov vas
časa še posebno darilce – a brez kakršnega koli nakupa.
Za vse dodatne informacije v zvezi z akcijo in dnevom brez nakupa vam je na voljo Marjeta
Benčina, marjeta@focus.si, 031/398-803.
Več o projektu in dogodku.
People’s Global Climate March 2015 – udeležite se podnebnega shoda v Ljubljani
Kdaj: 29. Novembra, ob 11. uri.
Kje: Kongresni trg.
29. novembra, dan pred začetkom srečanja svetovnih voditeljev na podnebnem vrhu v
Parizu, se bomo ljudje v tisočih mest po celem svetu ponovno zbrali, da bi izrazili zahtevo
po svetu, kakršnega si želimo. People’s Global Climate March 2015 bo največji
civilnodružbeni poziv odločevalcem za rešitev podnebne krize v zgodovini.

Tudi v Ljubljani se bomo v nedeljo, 29. novembra ob 11. uri zbrali na Kongresnem trgu.
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj vas vabi, da se dogodka udeležite.
Na dogodku, ki bo zasnovan po principu odprtega mikrofona, bo sodelovalo veliko zanimivih
posameznikov, vzporedno pa bodo potekale tudi manjše delavnice.
29. november bo največji dan akcije v zgodovini boja proti umazani energiji, ki duši naše
skupnosti. Izrazili bomo zahtevo po svetu, kjer bomo na prvem mestu ljudje in združili se
bomo za gospodarstvo, ki ga poganja 100 % čista in varna energija, kjer dobra delovna mesta
koristijo ljudem in planetu. Za svet, zaščiten pred uničujočimi podnebnimi spremembami,
kjer ima vsakdo pravico do hrane, vode, čistega zraka in zdravega življenja. Za prihodnost
naših otrok in vnukov.
Za velike spremembe smo potrebni vsi, vsak posameznik. Svojo udeležbo na največji
podnebni mobilizaciji v zgodovini lahko prijavite tukaj. Skupaj lahko oblikujemo našo
prihodnost!
Begunska kriza – izzivi in posledice
Kdaj: 30. novembra, ob 13. uri.
Kje: prostori SCTM (Makedonska ulica 22, Beograd)
Društvo Ljudski parlament iz Leskovca, SLOGA in Stalna konferenca mest in občin (SCTM)
prirejajo okroglo mizo »Begunska kriza – izzivi in posledice«, ki bo potekala v prostorih
SCTM (Makedonska ulica 22, Beograd).
Cilj okrogle mize je odpirati regionalno, evropsko in globalno razpravo o migracijskih tokovih
ter naša dojemanja o njih. Udeleženci okrogle mize bodo skozi prizmo solidarnosti naslovili
vprašanja človekovih pravic in obstoječih pravnih norm. Ali lahko Evropska unija, partnerske
države ter akterji civilne družbe in drugi deležniki najdejo rešitve, ki bodo uspešno in
celostno naslavljale omenjena vprašanja ter premakniti osredotočenost na vprašanja
državne varnosti na vidike človekove varnosti vseh vpletenih? Lahko aktivnosti nevladnih
organizacij dopolnjujejo in podpirajo aktivnosti Visokega komisarja Združenih narodov za
begunce, kadar države ne izpolnjujejo mednarodnopravnih obveznosti?
Okrogla miza je organizirana v sklopu projekta ARSICRO 2015 – Tudi ti si globalni sosed, ki
poteka v okviru evropskega leta za razvoj.
Vabilo in program.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 17. in 25. novembrom 2015)
HRVAŠKA (Izobraževanje mentorjev za medicinske sestre in babice v zdravstvenem sistemu na
Hrvaškem in polno izvajanje učnih načrtov)
Več informacij

EL SALVADOR (Tematski program: organizacije civilne družbe in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 11. februar 2016
Več informacij
VIETNAM (Krepitev prispevka organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti k procesu upravljanja
in razvoja v Vietnamu)
Rok za prijavo: 29. januar 2016
Več informacij
SLONOKOŠČENA OBALA (Uporaba norm družbene in okoljske odgovornosti podjetij aktivnih na
področju pridelave banan)
Rok za prijavo: 1. februar 2016
Več informacij

Drugi tuji in domači razpisi
Horizon 2020: Engaging Together Globally
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje
2020 so objavljeni javni razpisi na temo Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče,
inovativne in razmišljujoče družbe, in sicer za področje »globalno skupaj«.
O tematiki: Evropa se danes srečuje s številnimi novimi družbenimi, ekonomskimi in
političnimi izzivi. Družbeni izziv bo namenjen iskanju odgovorov in rešitev, ki so posledica
vzpostavljanje novih geopolitičnih povezav v svetu, globalne soodvisnosti, družbene
transformacije, ekonomske krize in krize pri zaposlovanju mladih.
Rok za prijavo je odvisen od področja prijave.
Več informacij.
Javni razpis za izvedbo projekta »Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji
migrantov z zdravstvenim osebjem«
Predmet javnega razpisa je priprava in distribucija gradiva, ki bo olajšalo komunikacijo s
tujci, ki obiščejo zdravstveno ustanovo in ne govorijo slovenskega jezika ter izvedba
krajšega medkulturnega usposabljanja za zdravstvene delavce.Predmet javnega razpisa
obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov, in sicer:
•
vsebinski sklop 1: Priprava gradiva za lažjo komunikacijo ciljne populacije z
zdravstvenimi delavci,
• vsebinski sklop 2: Usposabljanje zdravstvenih delavcev in predstavitev gradiva.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega vsebinskega sklopa.
Rok prijave: 10. februar 2016
Več informacij
Javni razpis za izvedbo projekta »Orientacijski program za osebe, preseljene v
Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote«
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta “Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko
Slovenijo na podlagi letne kvote” za 567 oseb (upravičencev). Orientacijski program je namenjen
učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in praktičnemu spoznavanju
vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Rok prijave: 6. januar 2016
Več informacij
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

