
 

 

Dogodek poteka v okviru aktivnosti 
projekta Climate of Change, ki ga 
financira Evropska unija. Vsebina 
dogodka v nobenem primeru ne odraža 
stališč Evropske unije. 

 

Ekonomiji blaginje naproti: 

Izkušnje Pravične trgovine 3Muhe, Skuhne in Focusa, društva za sonaraven razvoj (v odsevu 
globalnih izzivov) 

 
(pogovor ob predstavitvi poročila)  

 
V sredo 19.5. 2020, ob 17.00, na platformi Zoom 

  

Kako se v praksi uresničujejo koncepti ekonomije blaginje, odrasti, socialne in okoljske pravičnosti? 
Skozi refleksijo uspešnih oblik solidarnostne ekonomije v Sloveniji bomo spregovorili tudi o tem, kaj 
takšne lokalne prakse doprinesejo k iskanju odgovorov  na globalne probleme. 

V pogovoru bodo sodelovali: 
- Lidija Živčič, strokovnjakinja na področjih odrasti, globalne odgovornosti in potrošnje pri Focusu, 
društvu za sonaraven razvoj;  
- Max Zimani, ustanovitelj ter direktor Zavoda Global in socialnega podjetja Skuhna; 
- Živa Lopatič, vodja Pravične trgovine 3Muhe in strokovnjakinja na področju pravične trgovine. 

Z njimi se bo pogovarjala novinarka Kristina Božič. Pogovor bo pospremil izid poročila: Kako do 
ekonomije blaginje, ki služi ljudem in naravi: vzpostavljanje človekovega okolja, ki je družbeno 
pravično in okoljsko trajnostno« (Towards a wellbeing economy that serves people and nature: 
Building a human environment that is socially just and ecologically sustainable). Poročilo so v 
okviru projekta Climate of Change pripravili v Evropskem okoljskem uradu (EEB) in Oxfam Nemčija. 
Povzetek poročila v slovenskem jeziku lahko najdete tukaj. 

Pogovor bo potekal na platformi Zoom, 19. maja 2021 med 17.00 in 18.30. Prosimo vas, da se na 
dogodek prijavite na povezavi. 

Veselimo se srečanja z vami! 

 
 

 

Slovenski partner projekta Climate of Change je Platforma SLOGA, ki pod vodstvom italijanske 
organizacije WeWorld povezuje 16 evropskih organizacij. Cilj projekta je prispevati k dvigu 
ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt bo tudi 
spodbujal njihovo aktivno sodelovanje pri odpravljanju temeljnih vzrokov globalnega segrevanja in 
ohranjanju človeškega obraza v odnosu do podnebnih migrantov. Projekt financira Razvojni 

program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR). 

https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/coc_report_EN_FINAL-002.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/coc_report_EN_FINAL-002.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/coc_report_EN_FINAL-002.pdf
https://sloga-platform.org/wp-content/uploads/2021/04/WELLBEING-ECONOMY_slo-1.pdf
https://www.1ka.si/a/341806
https://climateofchange.info/slovenia/

