
društvo Focus vabi

etična potrošnja in 
trgovske verige
izobraževanje za NVO 
 

7. april 2015, 900-1500
Kreativni center Poligon, Tobačna 5, Ljubljana

IŠČEMO NVO, KI
-menijo, da je potrošništvo okoljski in razvojni problem,

-jih zanimajo okoljske in razvojne teme ter pravična trgovina,
-potrebujejo pomoč pri izvajanju kampanj in akcij,

-potrebujejo ali želijo deliti ideje za izvedbo aktivnosti v Evropskem letu za razvoj (ELR 2015),
-želijo sodelovati pri vseevropskem projektu, ki želi vključiti pravično trgovino v trgovske verige,

-želijo izvajati akcije, vendar nimajo sredstev za ta namen.

NUDIMO
-izobraževanje o pravični trgovini,

-pridobivanje novih veščin vodenja kampanj in akcij,
-povračilo stroškov najema stojnic in nakup materialov za aktivnosti* 

v 2015 ter kritje ostalih, manjših stroškov akcij.

ŽELIMO SI
-zavezanost k izvajanju skupnih aktivnosti* v 2015,

-širjenje informacij o projektu in njegovih vsebinah, ter naslavljanje čim širše javnosti,
-visoko motiviranost. 

 
 

Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno. Možno je povračilo stroškov prevoza na dogodek.
Več informacij: marjeta@focus.si ali 059 071 327.  

Dokument je nastal s podporo Evropske unije. Njegova vsebina je v domeni društva Focus in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. 

https://docs.google.com/forms/d/1420bPurcNbyCI99hQ2ktS2dt8eyV7eK3ut8ypicp7DU/viewform%3Fusp%3Dsend_form
https://docs.google.com/forms/d/1420bPurcNbyCI99hQ2ktS2dt8eyV7eK3ut8ypicp7DU/viewform%3Fusp%3Dsend_form


Agenda
9.00 – 11.00          Delovanje mednarodnih trgov, potrošniška družba in pravična trgovina (Rene Suša)

11.00 – 11:30        Pravični odmor

11.30 – 13.00        Blagovne znamke, korporacije in pravična trgovina (Rene Suša)

13.00 – 13:30        Kosilo iz Skuhne

13.30 – 15.00        Predstavitev aktivnosti v ELR 2015, orodij za akcije (Marjeta Benčina, Živa Gobbo)

15.00                      Zaključek

Dokument je nastal s podporo Evropske unije. Njegova vsebina je v domeni društva Focus in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. 

* Aktivnosti v okviru projekta:  foto natečaj (april – junij), akcija ob Dnevu Zemlje 22. 4. (ali ob dnevu 
Pravične trgovine, 9.5.2015), širjenje sporočil za javnost, akcija ob otvoritvi razstave fotografij iz foto natečaja 
(oktober), akcija na Dan brez nakupov (november)

**Cilj projekta Pravične blagovne znamke je povečati trajnostnost vzorcev proizvodnje in porabe izdelkov 
blagovnih znamk trgovskih verig v kontekstu Evropskega leta za razvoj in naprej. V kolikor bodo široko 
uporabljeni izdelki lastnih blagovnih znamk bolj trajnostni, bo to imelo pozitiven vpliv na okolje in kakovost 
življenja v državah v razvoju. S povečano dostopnostjo potrošnikov do informacij o vplivih življenjskega cikla 
blagovnih znamk, se potrošniku omogoča izbiro trajnostnih produktov.
Cilji projekta so tudi:
- podpora in promocija Evropskega leta za razvoj 2015,
- prispevek k razpravi o trajnostnem razvoju v okvirjih post Milenijskih razvojnih ciljev,
- doseči dosedanje Milenijske cilje (1,2,3,7,8),
- krepiti razumevanje državljanov EU o soodvisnosti med trajnostno potrošnjo in proizvodnimi vzorci.

Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno. Možno je povračilo stroškov prevoza na dogodek.
Več informacij: marjeta@focus.si ali 059 071 327. 

Društvo Focus izvaja projekt  Pravične 
blagovne znamke**, ki naslavlja etično 
potrošnjo in pravično trgovino na področju 
trgovskih verig. V okviru projekta vabimo 
organizacije k izvajanju aktivnosti na področju 
trajnostne potrošnje v Evropskem letu za 
razvoj 2015 .

https://docs.google.com/forms/d/1420bPurcNbyCI99hQ2ktS2dt8eyV7eK3ut8ypicp7DU/viewform%3Fusp%3Dsend_form
https://docs.google.com/forms/d/1420bPurcNbyCI99hQ2ktS2dt8eyV7eK3ut8ypicp7DU/viewform%3Fusp%3Dsend_form
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