PROGRAM
Dogodki 22. in 23. januarja so odprti za javnost ter medije
22. januar 2015
18.00

Filmski večer z dokumentarnim filmom »Tudi mi smo del istega sveta«
Kavarna Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana
Premiera dokumentarnega filma platforme SLOGA, financiranega s strani Ministrstva za zunanje
zadeve. Projekciji bo sledil pogovor s predstavniki organizacij, vključenih v film: Društvo Edirisa
Slovenije, Društvo SOS telefon, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Mirovni inštitut, Slovenska
filantropija, Zavod Krog.

23. januar 2015
9.00–13.00

Osrednji dogodek
Mestni muzej, Ljubljana
Slovenski razvojni dnevi bodo obeležili desetletnico slovenskega mednarodnega razvojnega
sodelovanja in so začetek evropskega leta za razvoj 2015. To je priložnost, da se mednarodno
razvojno sodelovanje Slovenije analizira in umesti v globalni kontekst, s poudarkom na prihodnjem
razvoju in izzivih.
Tolmačenje: slovenski in angleški jezik

9.00–9.30

Registracija

9.30–10.00

Otvoritev
- Nj. eksc. Karl Erjavec, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
- Nj. eksc. Neven Mimica, evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj
- G. Eyachew Tefera, predsednik Sveta platforme SLOGA

10.00–10.50

Predstavitev projektov nevladnih organizacij
Slovenske nevladne organizacije bodo predstavile projekte in aktivnosti, s katerimi Slovenija
prispeva k odpravljanju neenakosti po svetu. Predstavljena bodo gradiva in plakati, hkrati bodo
predvajani kratki filmi o projektih s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Udeležencem bodo ponujeni prigrizki iz pravične trgovine (kava, čaj, piškoti, oreščki, sadje) in
lokalnega okolja.
Sodelovali bodo Društvo Afriški center, Društvo Edirisa Slovenije, Društvo SOS telefon, Društvo
za Združene narode za Slovenijo, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Humanitarno društvo
Hrana za življenje, Inštitut za afriške študije, IRD Global Zavod, Mirovni inštitut, pravična trgovina
3MUHE, Slovenska filantropija, Slovenska fundacija za UNICEF, Slovenska karitas, Zavod
GLOBAL, Zavod KROG in Zavod Voluntariat.

10.50–13.00

Okrogla miza: »10 let mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije – kako
naprej«
Okrogla miza je namenjena izmenjavi mnenj, izkušenj in pričakovanj različnih slovenskih akterjev
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja v luči prihajajočih sprememb. V razpravi bodo
sodelovali evropski komisar gospod Neven Mimica, državni sekretar veleposlanik Bogdan Benko,
predsednica Strokovnega sveta mednarodnega razvojnega sodelovanja in akademske sfere prof.
dr. Maja Bučar, predstavnik izvajalcev direktor ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti
veleposlanik Damjan Bergant, poslanec Evropskega parlamenta gospod Ivo Vajgl in predstavnik
civilne družbe generalni tajnik Slovenske karitas gospod Imre Jerebic.
Moderator: Igor E. Bergant

14.00–16.00

Predstavitev nevladnih organizacij na Prešernovem trgu v Ljubljani
Na stojnicah bodo nevladne organizacije predstavile svoje projekte iz mednarodnega razvojnega
sodelovanja in aktivnosti v sklopu evropskega leta za razvoj 2015. Mimoidoči se bodo lahko
pogreli ob pravični kavi in čaju, ki jih bo pripravila Skuhna, svetovna kuhinja po slovensko, in
posladkali s piškoti humanitarnega društva Hrana za življenje.
Sodelovali bodo Društvo Afriški center, Društvo Edirisa Slovenije, Društvo SOS telefon, Društvo za
Združene narode za Slovenijo, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Humanitarno društvo Hrana
za življenje, Inštitut za afriške študije, IRD Global Zavod, Mirovni inštitut, pravična trgovina
3MUHE, Slovenska filantropija, Slovenska fundacija za UNICEF, Slovenska karitas, Zavod
GLOBAL, Zavod KROG in Zavod Voluntariat.

17.00–17.30

Lutkovna predstava za otroke »Rešilni čoln« v Cityparku, Ljubljana
Predstava ozavešča o človekovem odnosu do drugih bitij ter o pomenu recikliranja. Pripravilo jo bo
Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti HUMANITAS.

12.00–17.00

Predvajanje filmov in predstavitev projektov nevladnih organizacij v Skuhni, Ljubljana
V Skuhni bodo predvajani kratki filmi o razvojnih projektih slovenskih nevladnih organizacij.
Skuhna, svetovna kuhinja po slovensko, je socialni podjetniški projekt, ki sta ga razvila Zavod
GLOBAL in Zavod Voluntariat skupaj z migranti, ki živijo v Sloveniji.

26. januar 2015
10.00–11.30

Neformalno mreženje nevladnih organizacij na SLOGI
Srečanje, ki predstavlja odlično priložnost za mreženje s sorodnimi organizacijami iz regije, bo
organizirala platforma SLOGA v sodelovanju z Zavodom Voluntariat.

13.00–16.15

Regionalna delavnica na temo pobude EU o humanitarnih prostovoljcih
Ministrstvo za zunanje zadeve
Regionalna delavnica, v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve in Evropske komisije, je
namenjena predstavnikom ministrstev za zunanje zadeve in nevladnih organizacij iz Slovenije,
Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Latvije. Predstavljena bo pobuda EU o humanitarnih
prostovoljcih, izkušnje pilotnih projektov in možnosti za angažiranje nevladnih organizacij.

