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PREDGOVOR 
 
 

 
Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo se je za slovenske nevladne organizacije 
odprla vrsta novih priloţnosti in spodbud za čezmejno povezovanje. Moţnost delovanja 
v širšem evropskem okolju predstavlja tudi številne izzive, predvsem pa potrebo 
nevladnih organi-zacij, da se bolje seznanijo z delovanjem institucij in politikami 
Evropske unije ter evrop-skimi nevladnimi organizacijami in mreţami. Prav slednje 
lahko pomembno prispevajo k učinkovitejšemu uveljavljanju nevladnih organizacij v 

širšem evropskem prostoru. 
 

Mreţe namreč prispevajo h krepitvi nevladnih organizacij, saj zagotavljajo informacije, 
iz-menjavo znanj med članskimi organizacijami in izmenjavo primerov dobrih praks in 
inova-tivnih pristopov. Mnoge nudijo informacije o finančnih virih in zagotavljajo 
iskanje projekt-nih partnerjev. Z organizacijo različnih dogodkov, kot so srečanja, 

delavnice, seminarji ali konference, skrbijo za stalno povezovanje in izmenjave med 
članskimi organizacijami.  
 
Na evropski ravni povečujejo vpliv nevladnih organizacij v odnosu do institucij EU, saj 
jim omogočajo boljši dostop do ključnih akterjev in si prizadevajo za obravnavo 
ključnih vpra-šanj znotraj institucij. Svojim članom pri uveljavljanju skupnih interesov 
omogočajo uskla-jeno delovanje - z oblikovanjem skupnega nastopa organizacij, 

oblikovanjem politik, lobi-ranjem, vodenjem kampanj na nacionalni in evropski ravni, 
obveščanjem medijev in oza-veščanjem javnosti. 
 

Pričujoči vodič predstavlja evropske nevladne mreţe, ki nevladnim organizacijam 
zagotav-ljajo priloţnosti na različnih ravneh sodelovanja - izmenjavo informacij, 
sodelovanje v part-nerstvih in uveljavljanje skupnih interesov na politični ravni. 
Upamo, da bo slovenskim nevladnim organizacijam pomagal pri navezovanju novih 

stikov in oblikovanju novih sode-lovanj in tako pripomogel k njihovemu uveljavljanju v 
evropskem prostoru.  
 
Predstavitev evropskih mreţ je Zavod Center za Informiranje, sodelovanje in razvoj 
nevla-dnih organizacij – CNVOS pripravil v okviru projekta mreţenja na evropski ravni, 
ki ga je finančno podprla Evropska komisija. Predstavitve mreţ so bile oblikovane na 

podlagi infor-macij, ki jih nudijo njihove spletne strani.  
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BEGUNSTVO, MIGRACIJE 
 
 

 
Churches’ Commission for Migrants in Europe - CCME 
 
Komisija cerkva za migrante, migrantke v Evropi - CCME je ekumenska agencija za 
migracijo in integracijo, begunce in begunke ter azil, ki se bori proti rasizmu in diskri-
minaciji. Zdruţuje protestantske in pravoslavne cerkve ter s cerkvijo povezane agenci-
je. Formalno sodeluje tudi s Konferenco evropskih cerkva (Conference of European 

Churches - CEC) in Svetovnim odborom cerkva (World Council of Churches), ki imata 
članske cerkve v vseh evropskih drţavah. Med člani CCME so odbori črnskih in migran-

tskih cerkva; delo s temi cerkvami in kongregacijami bo prednostna naloga CCME v 
naslednjih letih. 
 
Geneva (General Secretariat) 
PO Box 2100 
150, Route de Ferney 
CH - 1211 Geneva 2 
Tel.: +41 22 791 61 11 
Faks: +41 22 791 62 27 
cec@cec-kek.org 
info@ccme.be 
http://www.cec-kek.org 
 
Ecumenical Centre 
Rue Joseph II, 174 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 17 32 
Faks: +32 2 231 14 13 
csc.bru@cec-kek.be 
 
8, rue du Fossé des Treize 
FR - 67000 Strassbourg  
Tel.: +33 3 88 15 27 60 
Faks: +33 3 88 15 27 61 
csc@cec-kek.com  
 
 

 

 

European Council on Refugees and Exiles - ECRE 
 
ECRE je krovna organizacija 76 agencij za pomoč beguncem in begunkam, ki v 30 dr-
ţavah delujejo za pravične in humane politike obravnavanja iskalcev in iskalk azila ter 
beguncev in begunk. Njen cilj je spodbujati zaščito in integracijo beguncev in begunk v 

Evropi na temelju vrednot človeškega dostojanstva, človekovih pravic in etike solidar-
nosti. ECRE si za doseganje teh ciljev prizadeva z zagovarjanjem humane in velikodu-
šne evropske azilantske politike, spodbujanjem razvoja vsestranskega in koherentnega 
odzivanja mednarodne skupnosti na begunska gibanja, krepitvijo mreţenja med nevla-
dnimi organizacijami za pomoč beguncem in begunkam v Evropi ter razvojem njihovih 
institucionalnih zmoţnosti. 
 

ECRE temelji na idejah in predanosti svojih aktivnih članskih nevladnih organizacij za 
pomoč beguncem in begunkam ter močnem sekretariatu. V svoje delo si prizadeva 

vključiti širšo civilno druţbo, politično skupnost in begunske skupnosti. Prizadeva si 
zagotoviti, da so njegove ideje in stališča visoke kakovosti, pravno točna in da pred-
stavljajo široko paleto znanj, izkušenj in dobrih praks v Evropi. Njegove metode dela 
slonijo na demokratičnih vrednotah in principu mobilizacije najširšega aktivnega udej-
stvovanja članskih agencij prek delovnih skupin, svetovalnih skupin, regionalnih foru-

mov in evropskih mreţ.  

mailto:cec@cec-kek.org
mailto:info@ccme.be
http://www.cec-kek.org/
mailto:csc.bru@cec-kek.be
mailto:csc@cec-kek.com
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ECRE Secretariat  
103 Worship Street 
GB - London EC2A 2DF 
Tel.: +44 20 7377 7556 
Faks: +44 20 7377 7586 
ecre@ecre.org  

www.ecre.org  
 
ECRE Bruxelles Office 
205 Rue Belliard 
Box 14 
BE - 1040 Bruxelles 

Tel.: +32 2 514 5939 

Faks: +32 2 514 5922 
euecre@ecre.be 
 

 

 
 
European Union Migrants’ Forum 
 
Migrantski forum Evropske unije je mednarodna nevladna organizacija s sedeţem v 
Bruslju, ki jo je v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta ustanovila Evropska ko-

misija. Trenutno zastopa kakšnih 65 nacionalnosti izven EU, sestavljen pa je iz 190 or-
ganizacij in nacionalnih zvez, ki predstavljajo več kot 2000 civilnih zvez iz vse EU. 
 
Delo Migrantskega foruma se navezuje na njegove poglavitne politične zahteve, ki so: 

temeljne svoboščine za vse, na vseh področjih ţivljenja; enake moţnosti za ţenske in 
mlade; dostop do ozemlja drţav članic EU in svoboda gibanja na podlagi pravnega sta-

tusa stalnega bivališča v EU; pravica do zdruţitve druţine in sprejetje ukrepov za ljudi 
brez dokumentov; drţavljanstvo in politične pravice. 
 
Forum poziva k redefiniranju in razširitvi koncepta evropskega drţavljanstva, tako da 
bi vključeval drţavljane tretjih drţav, ki več kot pet let legalno prebivajo na ozemlju 
drţav članic EU, pravica pa bi vključevala volilno pravico na lokalnih in evropskih volit-
vah. Prizadeva si za socialno enakopravnost in integracijo ter v okviru tega za prizna-

vanje izobrazbe in kvalifikacij, pravico do poklicnega usposabljanja, enako obravnavo 
pri zaposlitvi, plači, socialni varnosti ter dostopu do zdravstvenega varstva in drugih 
socialnih storitev. Integracija drţavljanov tretjih drţav naj bi pomenila spoštovanje in 
spodbujanje njihove kulturne identitete, izraţanja mnenj in vere. Prizadeva si za boj 
proti rasizmu in vsem drugim oblikam diskriminacije (s sprejetjem ukrepov, ki bi spod-

bujali integracijo in polno participacijo migrantov in migrantk ter etničnih manjšin) ter 
demokracijo in razvojno pomoč tretjim drţavam, ki bi odpravljala vzroke, zaradi kate-

rih se ljudje odločijo emigrirati. Migrantski forum predlaga nov razvojni pristop, ki daje 
prednost področjem, pomembnim za človekov razvoj (zdravstvo, izobraţevanje, zapo-
slovanje, nastanitev, usposabljanje itd.).  
 
Rue Belliard 23A  
BE - 1040 Bruxelles 

Tel.: +32 2 230 28 60    
Faks: +32 2 230 22 70   
forum.migrants.ue@skynet.be  
www.icare.to/positionracism.doc 
 

 

 

 
International Institute of Humanitarian Law - IIHL 
 
Mednarodni inštitut za humanitarno pravo - IIHL je zasebna, neodvisna nevladna orga-

nizacija, ustanovljena leta 1970 v italijanskem Sanremu. Inštitut ja s strani OZN urad-
no priznan kot nevladna organizacija s posvetovalnim statusom pri ECOSOC in UNHCR 

mailto:ecre@ecre.org
http://www.ecre.org/
mailto:euecre@ecre.be
mailto:forum.migrants.ue@skynet.be
http://www.icare.to/positionracism.doc
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ter delovnimi odnosi z UNESCO. Posvetovalni status ima tudi pri Svetu Evrope in sode-
luje z raznimi regionalmi organizacijami. Stike s temi organizacijami razvija prek svoje 
pisarne za stike v Ţenevi. 
 
Svoje aktivnosti izvaja v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami, še po-
sebno tistimi, ki jim je mednarodna skupnost poverila ukvarjanje s humanitarnimi de-

javnostmi, kot so Mednarodni odbor Rdečega kriţa in Visoki komisar Zdruţenih naro-
dov za begunce (UNHCR). Tesne stike vzdrţuje tudi z Visokim komisarjem Zdruţenih 
narodov za človekove pravice, Mednarodno organizacijo za migracijo (International Or-
ganization for Migration), Evropsko unijo in Mednarodno federacijo druţb Rdečega 
kriţa in Rdečega polmeseca. Sodeluje tudi z raznimi nevladnimi organizacijami, voja-
škimi in akademskimi institucijami. 

 

Villa Ormond 
C.so Cavallotti 113 
IT - 18038 Sanremo  
Tel.: +39 18 454 18 48  
Faks: +39 18 454 16 00  
sanremo@iihl.org  

http://web.iihl.org 
 
La Voie Creuse, 16 
CH - 1202 Geneva  
Tel.: +41 22 919 79 30 
Faks: +41 22 919 79 33 
geneve@iihl.org  

 
 

 

mailto:sanremo@iihl.org
http://web.iihl.org/
mailto:geneve@iihl.org
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BREZDOMSTVO 
 

 
 
European Federation for Social Assistance and Integration through Housing 
Provision - EUROPIL 
 
Evropska federacija za socialno pomoč in integracijo s pomočjo zagotavljanja nasta-
nitve je leta 1991 podpisala Evropsko listino proti izključenosti in pravici do prebiva-

lišča. EUROPIL sodeluje z European Anti Poverty Network.   
 

180bis, Rue de Grenelle  
FR - 75007 Paris  
Tel.: +33 1 44 18 65 00    
Faks: +33 1 47 05 92 11 

 
 

 
 

European Federation of National Organisations working with the Homeless / 
La Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans 
-Abri - FEANTSA 
 

FEANTSA, evropsko zdruţenje nacionalnih organizacij za delo z brezdomci in 

brezdom-kami, je bilo ustanovljeno leta 1989 kot evropska nevladna organizacija. Več 
kot 90 članskih organizacij prihaja iz 29 evropskih drţav, vključno s 25 članicami EU. 

Članice so nevladne organizacije, ki brezdomcem in brezdomkam zagotavljajo vrsto 
storitev, vključno z namestitvijo in socialno pomočjo. Večina članic FEANTSA je 
nacionalnih in regionalnih krovnih organizacij, ki zagotavljajo storitve. Pogosto tesno 
sodelujejo z javnimi oblastmi, ponudniki socialnih namestitev in drugimi relevantnimi 

akterji. 
 
FEANTSA je edina večja evropska mreţa, ki se ukvarja predvsem z vprašanjem brez-
domstva na evropski ravni. Finančno podporo za izvajanje svojih aktivnosti dobiva od 
Evropske komisije. Tesno sodeluje z evropskimi institucijami in ima posvetovalni status 
pri Svetu Evrope in Zdruţenih narodih. 

 
194, Chaussée de Louvain 
BE - 1210 Bruxelles 
Tel.: +32 2 538 66 69 

Faks: +32 2 539 41 74 
office@feantsa.org 
www.feantsa.org  

 
 

 

 
European Liaison Committee For Social Housing - CECODHAS 

 
CECODHAS je leta 1988 ustanovljena neprofitna organizacija, ki predstavlja članske 
organizacije v evropskih in mednarodnih institucijah. Njeni ključni cilji so spodbujati 
delovanje organizacij na področju socialnih nastavitev v Evropski uniji, omogočati stal-
no izmenjavo idej in izkušenj med članicami, zagotavljati informacijske storitve svojim 
članicam, spodbujati dobre prakse preko organizacije konferenc, seminarjev, poročil in 

drugih aktivnosti, nadzorovati dogajanje na področju zakonodaje EU in povečati vpliv v 

razpravah o politikah EU, zagotoviti članicam boljši dostop do evropskih sredstev in 
izvajati kampanje za pravico vseh Evropejcev in Evropejk do dostojnega doma. 
 
59b Rue Guillaume Tell 
BE - 1060 Bruxelles 

mailto:office@feantsa.org
http://www.feantsa.org/
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Tel.: +32 2 534 60 43, 534 61 21 
Faks: +32 2 534 58 52 
info@cecodhas.org  
www.cecodhas.org 
 

 

 
 
International Network of Street Papers - The Big Issue 

 
International Network of Street Papers (INSP) je globalno zdruţenje več kot 45 uličnih 
časopisov v 27 drţavah sveta. Zdruţuje ulične časopise s skupno naklado čez 2 milijo-
na izvodov, ki jih prodajajo brezdomci in brezdomke ter revni iz vsega sveta. INSP je 
krovna organizacija, ki zagotavlja svetovalne storitve partnerskim časopisom in jim 

svetuje glede zagona uličnih časopisov in pobud za podporo na rob odrinjenim ljudem. 
Ulični časopisi delujejo kot mala neprofitna podjetja, ki brezdomnim prodajalcem in 

prodajalkam omogočajo zasluţek z lastnim delom, ves dobiček pa je namenjen socialni 
podpori za brezdomce in brezdomke. 
 
Big Issue je začel izhajati v Londonu leta 1991 po vzoru uličnega časopisa Street News 
iz New Yorka. Big Issue je ustanovni član mednarodne mreţe uličnih časopisov INSP, ki 
povezuje podobne publikacije iz vsega sveta. Časopis na visoki ravni obravnava ak-
tualna dogajanja, umetnost in objavlja intervjuje z znanimi osebnostmi iz sveta zabave 

in politike. Enkratna značilnost časopisa je Street Lights, ki je edini javni forum brez-
domcev in brezdomk v medijih. Vodi tudi kampanje v imenu brezdomcev in brezdomk 
ter socialno izključenih.  
 

C/O Lisa Maclean 
71 Oxford Street 

GB - Glasgow G5 9EP 
Tel.: +44 141 420 1282 
Faks: +44 141 420 6351 
editorial@bigissue.com 
www.street-papers.com 
http://www.street-papers.com  
http://www.bigissue.com/intl.html 

 
 

 

mailto:info@cecodhas.org
http://www.cecodhas.org/
mailto:editorial@bigissue.com
http://www.street-papers.com/
http://www.street-papers.com/
http://www.bigissue.com/intl.html
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ČLOVEKOVE PRAVICE 
 
 

 
Amnesty International - AI - EU Office 
 
Amnesty International je globalno gibanje, ki si prek kampanj prizadeva za uveljav-
ljanje vseh človekovih pravic, ki so zapisane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah 
in drugih mednarodnih standardih. Predvsem si prizadeva za osvoboditev vseh zapor-
nikov in zapornic zaradi vesti, zagotovitev pravičnih in takojšnjih sojenj političnim za-

pornikom in zapornicam, odpravo smrtne kazni, mučenja in drugega krutega ravnanja 
z zaporniki in zapornicami, političnih umorov in »izginotij«. 

 
AI ima raznovrstno mreţo članstva in podpornikov, podpornic po svetu. Ob zadnjem 
štetju je imela več kot 1,8 milijona članov, članic, podpornikov, podpornic ter naročni-
kov in naročnic v več kot 150 drţavah in ozemljih. Aktivnosti AI obsegajo javne de-

monstracije, pisanje pisem, izobraţevanje o človekovih pravicah, koncerte za zbiranje 
sredstev, pobude v zvezi s posameznimi primeri in globalne kampanje o različnih te-
mah. 
 
Pisarna AI v Evropski uniji se osredotoča na vrsto politik EU: človekove pravice v drţa-
vah članicah EU in drţavah kandidatkah, človekove pravice v zunanji politiki EU, var-
nost in človekove pravice, azil in zaščita beguncev in begunk, sodelovanje sodstva in 

policije, človekove pravice in trgovina z oroţjem ter programi sodelovanja in pomoči. 
 
AI je nepristranska in neodvisna od vseh vlad, političnih in verskih prepričanj. V glav-

nem se financira iz prispevkov in donacij svojega svetovnega članstva. 
 
AI European Union Office 
Rue d'Arlon 39-41, b.10  

BE - 1000 Bruxelles  
Tel.: +32 2 5021 499  
Faks: +32 2 5025 686  
amnesty-eu@aieu.be    
http://www.amnesty-eu.org  
 

 

 
 
Cooperation Internationale pour le Developpement et la Solidarité - CIDSE 

 

CIDSE je zveza 15 katoliških razvojnih organizacij iz Evrope in Severne Amerike. For-
malno je bila ustanovljena septembra 1967 kot »mednarodna delovna skupina za soci-
alno-ekonomski razvoj«. Sedanji naziv je dobila leta 1981, kratica pa pomeni »med-
narodno sodelovanje za socialno-ekonomski razvoj«. 
 
Njen cilj je usklajevati delo nacionalnih katoliških razvojnih organizacij in tako zagoto-

viti učinkovitejšo pomoč Jugu. Sedem ustanovnih organizacij CIDSE (iz Nemčije, Av-
strije, Belgije, Zdruţenih drţav, Francije, Nizozemske in Švice) so sponzorirali njihovi 
nacionalni episkopati, ki so izvajali kampanje in podpirali razvojne pobude v drţavah 
Juga. Trenutno ima 15 članskih organizacij. 
 
Rue Stévin 16 

BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 7722 

Faks: +32 2 230 7082 
postmaster@cidse.org 
http://www.cidse.org 
 

 

 
 

mailto:amnesty-eu@aieu.be
http://www.amnesty-eu.org/
mailto:postmaster@cidse.org
http://www.cidse.org/
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European Bureau for Conscientious Objectors - EBCO 
 
Glavni cilj EBCO je uveljavljanje ugovora vesti v zvezi s sluţenjem vojske kot temeljne 
človekove pravice. To vključuje primerno nacionalno zakonodajo ter mednarodno ob-
vezujoče smernice. Nacionalnim organizacijam za ugovor vesti iz vse Evrope sluţi kot 
mreţa in krovna organizacija. Trenutno v njej sodeluje več kot 30 organizacij iz več 

kot 20 drţav. Poleg izmenjave informacij in izkušenj je poglavitna naloga obveščanje 
članov, članic, politikov in političark ter zainteresiranih posameznikov in posameznic. 
Druga usmeritev je lobiranje pri evropskih institucijah v korist pravice do ugovora 
vesti. 
 
81a Avenue Jan Stobbaerts 

BE - 1030 Bruxelles 

Tel.: +32 2 215 79 08 

Faks: +32 2 245 62 97 

ebco@ebco-beoc.org  
http://www.ebco-beoc.org  
 

 

 
 
European Network Against Racism - ENAR 
 
ENAR je mreţa evropskih NVO, ki delujejo na področju boja proti rasizmu v vseh drţa-

vah članicah EU. Nastala je kot rezultat Evropskega leta proti rasizmu 1997. Več kot 
600 nevladnih organizacij je bilo leta 1998 vključenih v posvetovanja na nacionalni in 
evropski ravni o taki strukturi. Na posvetovalni konferenci o evropski mreţi proti ra-

sizmu je dvesto predstavnikov in predstavnic nevladnih organizacij oblikovalo skupni 
akcijski načrt organizacije. 
 
Oblikovanje mreţe podpira spoznanje nevladnih organizacij o evropski razseţnosti boja 

proti rasizmu. NVO, ki se borijo proti rasizmu, priznavajo koristi mreţe kot foruma za 
izmenjavo informacij in vpliva na politike v Evropski uniji prek skupnih kampanj. ENAR 
se bojuje proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in islamofobiji, spodbuja enako ob-
ravnavanje drţavljanov in drţavljank EU ter drţavljanov in drţavljank tretjih drţav. 
Povezuje lokalne, regionalne in nacionalne pobude z evropskimi iniciativami. 
 

Prizadeva si za nasprotovanje diskriminaciji in izključevanju ljudi na osnovi rasnega, 
etničnega in kulturnega porekla, odpravo rasističnih elementov v evropski migracijski 
politiki in sprejemanje kulturne, etnične in rasne raznovrstnosti. 
 

43 Rue de la Charité 
BE - 1210 Bruxelles 
Tel.: +32 2 229 35 70 

Faks: +32 2 229 35 75 
info@enar-eu.org   
www.enar-eu.org  
 

 

 
 
European Solidarity Towards Equal Participation of People - EUROSTEP 
 
Poglavitni cilj organizacije Eurostep je spodbujanje močnejše in učinkovitejše razvojne 
politike v EU. Po mnenju Eurostepa mora ta temeljiti na politiki, ki je trajnostna, 

usmerjena k ljudem, njen glavni cilj oa je odprava revščine. 
 
Evropska unija ima zaradi svoje ekonomske in politične teţe v globalni skupnosti tudi 
globalno odgovornost, ki presega notranji interes lastnih ljudi. Razvojne in humanitar-
ne politike igrajo po mnenju Eurostepa pomembno vlogo pri izpolnjevanju te odgovor-
nosti. 

 

mailto:ebco@ifias.net
http://www.ebco-beoc.org/
mailto:info@enar-eu.org
http://www.enar-eu.org/
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Rue Stévin 115 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 231 1659 
Faks: +32 2 230 3780 
admin@eurostep.org 
http://www.eurostep.org  

 
 

 

 
Human Rights and Democracy Network - HRDN  
 
HRDN je neformalna povezava nevladnih organizacij, ki na ravni Evropske unije deluje 
na področjih človekovih pravic, demokracije in preprečevanja konfliktov. Članstvo je 

odprto za vse nevladne organizacije, ki na ravni EU delujejo na teh področjih – v Evro-
pi in po svetu. 

 
HRDN si prizadeva za uvrstitev človekovih pravic in demokracije v osrčje notranje in 
zunanje politične agende Evropske unije, da bi tako učinkovito ščitila človekove pravice 
doma in prispevala k pozitivnim spremembam po svetu. Za ta namen si mreţa na rav-
ni EU in drţav članic prizadeva vplivati na politike in zagotavljanje financiranja za 
spodbujanje demokracije, človekovih pravic in trajnostnega miru. 
 

Russell Pickard 
Open Society Institute - Bruxelles 
Tel.: +32 2 505 4646 
Faks: +32 2 502 4646 

russell.pickard@osi-eu.org  
(www.act4europe.org)  

 
 

 
 

Human Rights Watch - HRW 
 
Human Rights Watch je neodvisna nevladna organizacija, zavezana zaščiti človekovih 
pravic po vsem svetu. Z ţrtvami ter aktivisti in aktivistkami si prizadeva za prepreče-
vanje diskriminacije, ohranitev politične svobode, zaščito ljudi pred nehumanim ravna-
njem v času vojne in sojenje kršiteljem. Preiskuje in odkriva kršitve človekovih pravic 
in poziva oblasti k prenehanju zlorab in spoštovanju mednarodnega prava človekovih 

pravic. Javnost in mednarodno skupnost poziva k podpiranju cilja človekovih pravic za 
vse. Za HRW dela po svetu več kot 150 prizadevnih pravnikov in pravnic, novinarjev in 

novinark, akademikov in akademičark ter strokovnjakov in strokovnjakinj za posamez-
ne drţave. Organizacijo podpira vse več prostovoljcev in prostovoljk. Pogosto pri uve-
ljavljanju ciljev sodelujejo s skupinami za človekove pravice iz drugih drţav. 
 

HRW je največja organizacija za človekove pravice s sedeţem v ZDA. Njeni raziskovalci 
in raziskovalke preiskujejo in ugotavljajo dejstva o kršitvah človekovih pravic v vseh 
regijah sveta. HRW objavi na desetine knjig in publikacij in zagotavlja pozornost lokal-
nih in mednarodnih medijev. Prek srečanj z vladnimi predstavniki v OZN, EU, Washing-
tonu in drugih svetovnih prestolnicah poziva k spremembam njihovih politik in prakse. 
V izrednih primerih poziva k umiku vojaške in gospodarske podpore vladam, ki kršijo 
pravice ljudi, ter zagotavlja obveščanje o konfliktih ter beguncih in begunkah. HRW je 

s svojim delovanjem pomagal oblikovati odziv mednarodne skupnosti v nedavnih voj-
nah na Kosovu in Čečeniji. 
 

350 Fifth Avenue, 34th floor 
New York, NY 10118-3299, USA 
Tel.: +1 212 290 4700 
Faks: +1 212 736 1300 

hrwnyc@hrw.org 
http://www.hrw.org  

mailto:admin@eurostep.org
http://www.eurostep.org/
mailto:russell.pickard@osi-eu.org
http://www.act4europe.org/
mailto:hrwnyc@hrw.org
http://www.hrw.org/
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1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500 
Washington, DC 20009, USA 
Tel.: +1 202 612 4321 
Faks: +1 202 612 4333 
hrwdc@hrw.org 
 

11500 W. Olympic Blvd., Suite 441 
Los Angeles, CA 90064, USA 
Tel.: 1 310 477 5540 
Faks: +1 310 477 4622  
hrwla@hrw.org 
 

 

 

 
International Federation of Human Rights, representation to the EU - FIDH 

 
Cilj FIDH je učinkovit napredek pri zaščiti ţrtev, preprečevanju kršitev človekovih pra-
vic in sodnega pregona kršiteljev. Prizadeva si za zagotavljanje spoštovanja vseh člo-
vekovih pravic, ki so zapisane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah - civilnih in 
političnih, pa tudi ekonomskih, socialnih in kulturnih. 
 
Federacija FIDH je bila ustanovljena leta 1922. Danes je mednarodna mreţa 116 orga-

nizacij s področja človekovih pravic v skoraj sto drţavah. Usklajuje in podpira njihove 
aktivnosti in jim omogoča nastopanje na mednarodni ravni. Je popolnoma neodvisna 
organizacija, ki ni povezana z nobeno stranko, religijo ali vlado. 
 

Prioritetne naloge federacije so zaščita zagovornikov in zagovornic človekovih pravic, 
ki jih imajo represivne drţave zaradi njihovega delovanja za povzročitelje teţav in gro-

ţnjo nacionalni varnosti, zaradi česar so izpostavljeni zatiranju in nadlegovanju. FIDH 
jih ščiti in mobilizira mednarodno skupnost, da bi priznala njihovo vlogo in jim nudila 
potrebno zaščito. 
 
17 Passage de la Main d'Or  
FR - 75011 Paris 
Tel.: +33 1 43 55 25 18  

Faks: +33 1 43 55 18 80 
www.fidh.org  
 

 

 
 

International Lesbian and Gay Association, ILGA-Europe  
 
ILGA-Europe je bila ustanovljena decembra 1996 v Madridu kot prvo regionalno zdru-
ţenje Mednarodne zveze gejev in lezbijk (International Lesbian and Gay Association - 

ILGA). Ima posvetovalni status pri Svetu Evrope. 
 
Cilji zdruţenja so delovanje za osvoboditev lezbijk in gejev pred pravno, socialno, 
kulturno in ekonomsko diskriminacijo ter spodbujanje univerzalnega spoštovanja in 
upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno z odpravo vseh oblik 
diskriminacije in vključitvijo posebnih določil konvencij v ustavo asociacije ILGA.  
 

ILGA-Europe si prizadeva za enako obravnavo istospolnih partnerstev v zakonodaji 
Evropske unije. Prizadeva si za vključevanje gejev, lezbijk in njihovih otrok v pojmo-
vanje druţine. Prizadeva si tudi za priznanje istospolnih partnerstev, odpravo diskrimi-

natornih določil v zakonih o istospolnih partnerskih zvezah, pravico gejev, lezbijk in 
istospolnih parov do posvojitev, pravico do umetne oploditve za lezbijke in pravico do 
skupnega skrbništva za istospolne partnerje in partnerke. 
 

Avenue de Tervueren 94 
BE - 1040 Bruxelles 

mailto:hrwdc@hrw.org
mailto:hrwla@hrw.org
http://www.fidh.org/
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Tel.: +32 2 609 54 10 
Faks: +32 2 609 54 19 
info@ilga-europe.org  
http://www.ilga-europe.org 
 

 

 
 
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie - MRAX 

 
Gibanje proti rasizmu, antisemitizmu in ksenofobiji MRAX je bilo ustanovljeno po drugi 
svetovni vojni kot nadaljevanje odpora proti nacizmu. Kasneje se je MRAX posvetil bo-
ju proti ksenofobiji in rasizmu vseh oblik. Njegov cilj je boj proti rasizmu, antisemiti-
zmu in ksenofobiji. Nadziranje, obravnavo in aktivnosti izvaja na dveh področjih - boj 

proti rasizmu v vsakdanjem ţivljenju ter boj proti strukturnemu in institucionalnemu 
rasizmu. V šolah izvaja predstavitve proti rasizmu in izdaja mesečnik Mrax Info, ki 

vsebuje agendo, članke, kritične analize in predstavitve knjig. 
 
37 R de la Poste 
BE - 1210 Bruxelles 
Tel.: +32 2 209 62 50 
Faks: +32 2 218 23 71 
mrax@mrax.be, mrax@skynet.be  

www.mrax.be 
 

 

 
 

Salvation Army International 
 
»Vojska odrešitve« je mednarodno gibanje, ki deluje v skladu s Kristusovim poslan-
stvom odrešitve in preoblikovanja sveta. Njeni člani in članice delujejo in izraţajo vero 
v več kot sto drţavah.  

 
Salvation Army je integralni del krščanske cerkve, čeprav se od nje razlikuje po uprav-
ljanju in delovanju. Njena doktrina zasleduje poglavitno krščansko prepričanje o odre-
šitvi. Njeni cilji so razširjanje krščanske vere v izobraţevanju, zmanjševanje revščine 
in drugi človekoljubni cilji, ki koristijo skupnosti in celotnemu človeštvu. 
International Headquarters 
101 Queen Victoria St 

GB - London EC4P 4EP 
Tel.: +44 20 7332 0101  

Faks: +44 20 7236 4681  
http://www1.salvationarmy.org  
 

 

 
 
Transparency International - TI 
 

Transparency International je edina mednarodna nevladna organizacija, ki v močni 
globalni koaliciji v boju proti korupciji zdruţuje civilno druţbo, poslovni svet in vlade. 
 
Prek svojega mednarodnega sekretariata in več kot 85 neodvisnih nacionalnih članic 
po svetu si na nacionalni in mednarodni ravni prizadeva za omejitev korupcije. Na 
mednarodni ravni ozavešča o škodljivih posledicah korupcije, zagovarja politične refor-
me, si prizadeva za uveljavitev multilateralnih konvencij in nadzoruje njihovo spošto-

vanje na strani vlad, korporacij in bank. Na nacionalni ravni članice delujejo za večjo 
odgovornost in transparentnost, nadzirajo delovanje ključnih institucij in izvajajo pri-
tisk za potrebne reforme na nestrankarski političen način. 
 
TI ne razkriva individualnih primerov (kar je delo novinarjev in novinark, med katerimi 
jih je veliko včlanjenih v TI), temveč se v prizadevanju za doseganje dolgoročnih kori-

mailto:info@ilga-europe.org
http://www.ilga-europe.org/
mailto:mrax@mrax.be
mailto:mrax@skynet.be
http://www.mrax.be/
http://www1.salvationarmy.org/
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sti osredotoča na preprečevanje in sistemske reforme. Poglavitno oroţje boja proti ko-
rupciji je dostop do informacij, zato TI za vse zainteresirane za boj proti korupciji za-
gotavlja spletno stran. 
 
39, Square Vergote  
BE - 1030 Bruxelles 

Tel.: +32 2 735 65 58 
Faks: +32 2 732 90 26 
ti.bruxelles@skynet.be 
http://www.transparency.org  
 

 

 

mailto:ti.bruxelles@skynet.be
http://www.transparency.org/
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DRUŢINA 
 
 

 
Confederation of family Organizations in the European Community - COFACE 
 
COFACE je bila prvotno ustanovljena leta 1958 kot European Action Committee of the 
International Union of Family Organizations (IUFO). Sčasoma je postala bolj samo-
stojna in se leta 1979 preoblikovala v mednarodno, neprofitno, prostovoljsko organiza-
cijo z nazivom Confederation of Family Organizations in the European Community, 

Konfederacija druţinskih organizacij v Evropski skupnosti (zdaj Evropski uniji). 
 

COFACE je nepolitična organizacija in ni versko utemeljena. Zdruţuje splošne in v po-
sebna vprašanja usmerjene nacionalne druţinske organizacije. Trenutno ima 60 član-
skih organizacij v drţavah članicah EU in predstavlja več milijonov staršev in otrok. 
 

Rue de Londres, 17 
BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 511 41 79 
Faks: +32 2 514 47 73 
coface@brutele.be 
http://www.coface-eu.org  
 

 

 
 
European Parents Association - EPA 

 
EPA zdruţuje asociacije staršev v Evropi in tako predstavlja več kot 100 milijonov star-
šev. Na področju izobraţevanja si prizadeva za spodbujanje aktivnega sodelovanja 
staršev in predstavlja starše v obravnavanju evropskih odločitev. Poslanstvi EPA sta 
delovanje v partnerstvu z drugimi edukatorji pri oblikovanju izobraţevalne skupnosti 
staršev po vsej Evropi in staršem dati močno vlogo pri razvoju izobraţevalnih politik in 

odločitev na evropski ravni. 
 
Cilji EPA so zasledovati politike izobraţevanja na evropski ravni, ki bodo prinesle 
največjo moţno kakovost izobrazbe za vse otroke, uporabljati svoj vpliv za spodbuja-
nje aktivne udeleţbe staršev na vseh stopnjah izobraţevanja in podpora močnim part-
nerstvom na področju izobraţevanja v Evropi prek izmenjave dobrih praks s spodbuja-
njem dialoga med starši v Evropi. Aktivnim partnerstvom nudi storitve, podporo in 

predstavljanje, pri čemer jo finančno podpira Evropska komisija. 

  
European Parents Association   
Rue du Champ de Mars. 1a   
BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 514 05 99    
Faks: +32 2 514 47 67   

infos@epa.be 
http://www.epa-parents.org  
 

 

 
 
International Planned Parenthood Federation European Network - IPPF 
 
IPPF, Mednarodna federacija za načrtovano starševstvo, povezuje avtonomne nacio-

nalne zveze za načrtovanje druţine v več kot 180 drţavah po svetu. 

 
V Veliki Britaniji je registrirana kot človekoljubna organizacija in je največja prostovolj-
ska organizacija na svetu, ki se ukvarja z načrtovanjem druţine ter spolnim in re-
produktivnim zdravjem. IPPF in njene članske zveze so zavezane promociji pravic 

mailto:coface@brutele.be
http://www.coface-eu.org/
mailto:infos@epa.be
http://www.epa-parents.org/
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ţensk in moških, da se svobodno odločajo o številu in času rojstva svojih otrok, in 
njihovi pravici do najvišje moţne stopnje spolnega in reproduktivnega zdravja.  
 
IPPF Public Affairs Department 
Regent's College, Inner Circle 
Regent's Park 

GB - London NW1 4NS 
Tel.: +44 171 487 7900 
Faks: +44 171 487 7950 
info@ippf.org 
http://www.ippf.org  
 

 

          

mailto:info@ippf.org
http://www.ippf.org/
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EVROPSKE INTEGRACIJE 
 
 

 
Civil Society Contact Group      
 
Kontaktna skupina civilne druţbe je največja mreţa nevladnih organizacij v Evropi, ki 
zdruţuje šest velikih nevladnih sektorjev: okolje, socialo, kulturo, razvoj, ţenske in 
človekove pravice. Sestavljajo jo evropske mreţe Green 9, Social Platform, European 
Forum for the Arts and Heritage – EFAH, CONCORD, European Women's Lobby – EWL 

in Human rights and Democracy Network – HRDN. Mreţa ETUC, ki predstavlja evrop-
ske delavce in delavke, ima status opazovalca. 

 
Kontaktna skupina civilne druţbe predstavlja stališča in interese organizacij civilne 
druţbe v Evropi. Ustanovljena je bila za izmenjavo informacij med sektorji nevladnih 
organizacij in zdruţevanje njihovih prizadevanj v odnosu do institucij Evropske unije. 

Formalizirala se je ob razpravi o Ustavi EU leta 2002, da bi zagotovila vključenost 
civilne druţbe v proces njenega oblikovanja. Isto leto je ustanovila kampanjo 
act4europe, katere namen je vzpostavitev trajnega dostopa do informacij in participa-
cije v odločanju v zadevah, ki se tičejo civilne druţbe.  
 
act4europe campaign 
Secretariat of the Civil Society Contact Group 

c/o Social Platform 
18 Square de Meeûs 
BE - 1050 Bruxelles 

Tel.: +32 2 511 17 11 
Faks:+32 2 511 19 09 
coordinator@act4europe.org  
www.act4europe.org  

 
 

 

 
Comite Europeen de Normalisation - CEN / European Committee for 
Standardisation 
 
CEN, Evropski odbor za standardizacijo, so leta 1961 ustanovila nacionalna telesa za 
standardizacijo v drţavah EGS in EFTA. CEN prispeva k ciljem EU in EEA s prostovoljni-
mi tehničnimi standardi, ki spodbujajo prosto trgovino, varnost delavcev in delavk ter 

potrošnikov in potrošnic, varovanje okolja, izkoriščanje raziskovalnih in razvojnih pro-

gramov in javnih naročil. Tehnični standardi so sprejeti na temelju konsenza, nacional-
ne zavezanosti in tehnične koherence; oblikovani so na osnovi prostovoljnega dogovo-
ra med vsemi stranmi, formalno sprejetje evropskih standardov je zavezujoče za vse 
nacionalne članice, ki jih morajo izvajati na nacionalni ravni in opustiti nasprotujoče 
standarde. 
 

Delovanje CEN temelji na odprtosti in transparentnosti, tako da lahko pri njegovem 
delu sodelujejo vsi zainteresirani. Zastopanost je zagotovljena prek nacionalnih teles 
za standardizacijo, ki v tehnične odbore in odločevalska telesa pošiljajo delegacije. 
Odbori so odprti tudi za pridruţene članice, evropske trgovinske federacije in medna-
rodne organizacije.  
 

CEN Management Centre 
36, Rue de Stassart 

BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 550 08 11 
Faks: +32 2 550 08 19 
infodesk@cenorm.be  
http://www.cenorm.be  

 
 

mailto:coordinator@act4europe.org
http://www.act4europe.org/
mailto:infodesk@cenorm.be
http://www.cenorm.be/
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European Association of Metropolitan Cities – EUROCITIES 
 
EUROCITIES zastopa meščane in meščanke in si prizadeva, da bi bila urbana tematika 
uvrščena visoko na politično agendo Evropske unije, saj večina odločitev na ravni EU 
vpliva na mesta ter njihove prebivalce in prebivalke. Z omogočanjem koordinacije in 
zagotavljanjem dostopa do finančnih virov EU spodbuja projekte nadnacionalnega so-

delovanja med svojimi članskimi mesti po Evropi. Spodbuja mreţenje med velikimi ev-
ropskimi mesti, ki jih kljub različnim kulturnim, socialno-ekonomskim in političnim re-
alnostim povezujejo enaki izzivi in rešitve. Člane in članice spodbuja k izmenjavanju 
strokovnega znanja in proaktivnemu oblikovanju nacionalnih in EU politik. 
 
Dejavnosti EUROCITIES so lobiranje pri institucijah EU, izmenjava strokovnega znanja 

in ustanavljanje inovativnih laboratorijev, nadzorovanje napredka, ozaveščanje ter 

izdajanje publikacij. 
 
18 Square de Meeûs 
BE - 1050 Bruxelles  
Tel.: +32 2 552 0888  
Faks: +32 2 552 0889 

info@eurocities.be 
http://www.eurocities.org 
  

 

 
 
European Citizen Action Service - ECAS 
 

ECAS je bil ustanovljen leta 1990 kot mednarodna neprofitna organizacija, neodvisna 
od političnih strank, komercialnih interesov in institucij EU. Poslanstvo zdruţenja je 
omogočati nevladnim organizacijam ter posameznicam in posameznikom izraţanje in 
uveljavljanje mnenj v Evropski uniji. Članstvo ECAS je v drţavah članicah EU in drţa-
vah kandidatkah aktivno na različnih področjih, kot so drţavljanske pravice, kultura, 
razvoj, zdravje in socialna blaginja. 
  

ECAS si prizadeva za krepitev civilne druţbe v Evropski uniji, pri čemer izvaja različne 
aktivnosti, informira in ustvarja ravnoteţje med javnimi interesi in lobiranjem korpo-
racij. Njegovo delo je usmerjeno k t. i. trem C-jem: civilni druţbi (Civil society) v raz-
širjeni EU, drţavljanskim pravicam (Citizen’s rights) ter drţavljanstvu in vladanju (Citi-
zenship and governance). ECAS si deli prostore z organizacijo European Foundation 
Centre (EFC). Knjiţnici obeh vsebujeta enkratno zbirko informacij o EU in financiranju 

fundacij.   

 
53 Rue de la Concorde  
BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 548 0490 
Faks: +32 2 548 0499 
admin@ecas.org  

http://www.ecas.org/default.aspx  
 

 

 

 
European Foundation Centre - EFC 
 
EFC je neodvisno mednarodno zdruţenje, ki spodbuja in podpira delo fundacij in vlaga-
teljev, aktivnih v Evropi. Leta 1989 ga je ustanovilo sedem vodilnih evropskih fundacij. 

EFC sluţi članstvu, ki šteje več kot dvesto članic, pridruţenih članic in naročnic, 350 

pobudam skupnosti na področju filantropije in drugim 50.000 organizacijam, ki so po-
vezane v mreţo 58 informacijskih in podpornih centrov po svetu. EFC gosti globalno 
mreţo WINGS (Worldwide Initiatives for Grantmaker Support), v katero je zdruţenih 
okrog sto zdruţenj financerjev in podpornih organizacij. Kot neodvisna mednarodna 
zveza je najpomembnejše zdruţenje neodvisnih financerjev, aktivnih v Evropi. 

mailto:info@eurocities.be
mailto:info@eurocities.be
http://www.eurocities.org/
mailto:admin@ecas.org
http://www.ecas.org/default.aspx
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EFC je na znanju utemeljena članska organizacija. Prizadeva si za krepitev organizira-
ne filantropije, ki izhaja iz in krepi civilno druţbo v Evropi in v svetu. 
 
European Foundation Centre  
51 Rue de la Concorde  
BE - 1050 Bruxelles  

Tel.: +32 2 512 8938  
Faks: +32 2 512 3265  
efc@efc.be   
http://www.efc.be  
 

 

 
 

European Information Association - EIA 
 

EIA je mednarodno telo informacijskih specialistov in specialistk, katerih namen je raz-
vijati, usklajevati in izboljševati dostop do informacij o Evropski uniji. So zveza knji-
ţničarjev in knjiţničark ter informacijskih uradnikov in uradnic, specializiranih za gradi-
va o Evropski uniji. Zveza vsako leto organizira dogodke, namenjene izkušenim in no-
vim ponudnikom informacij o Evropski uniji. 
 
Člani in članice imajo vrsto ugodnosti, vključno z mesečnikom Focus, popusti za izo-

braţevanja in publikacije ter dostopom do spletnega foruma Eurotalk.  
 
Central Library 
St Peter's Square 

GB - Manchester, M2 5PD 
Tel.: +44 161 228 3691 

Faks: +44 161 236 6547 
eia@libraries.manchester.gov.uk 
http://www.eia.org.uk/index.html 
 
 

 

 
 
European Integration Network 
 
European Integration Network je mreţa ekonomskih in političnih raziskovalnih inštitu-

tov, »think-tankov« in nevladnih organizacij v desetih drţavah srednje in vzhodne Ev-
rope, ki so zaprosile za članstvo v Evropski uniji oz. so njene nove članice: Bolgarija, 

Češka, Estonija, Madţarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. 
Novembra 2001 se je mreţa razširila na organizacije iz JV Evrope - Albanije, Bosne in 
Hercegovine, Kosova, Makedonije ter Srbije in Črne gore. 
 

Namen mreţe je omogočati neformalni čezmejni dialog med vladami teh drţav, inšti-
tuti, nevladnimi organizacijami, parlamenti, mediji in organizacijami civilne druţbe o 
vprašanjih politične, socialne in gospodarske reforme, povezane z moţnim članstvom v 
EU. Mreţa na osnovi dialoga oblikuje praktične ideje in predloge o tem, kako lahko te 
drţave najbolje izkoristijo moţnosti, ki jih nudi članstvo v EU. Omogoča tudi priloţnosti 
za izraţanje vprašanj in skrbi o moţnem članstvu v Evropski uniji. Mreţo skupaj razvi-
jata Svetovna banka in Bertelsmann Foundation.  

 
Gabriele Schoeler 
Central and Eastern Europe 

Bertelsmann Foundation 
Carl-Bertelsmann-Str. 256 
DE - 33311 Guetersloh  
Tel.: +49 5241 81 71 90 

Faks: +49 5241 81 93 84 
gabriele.schoeler@bertelsmann.de 

mailto:efc@efc.be
http://www.efc.be/
mailto:eia@libraries.manchester.gov.uk
mailto:eia@libraries.manchester.gov.uk
mailto:eia@libraries.manchester.gov.uk
mailto:eia@libraries.manchester.gov.uk
mailto:gabriele.schoeler@bertelsmann.de
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http://www.euintegration.net  
 
Bernard Funck 
Lead Economist 
Europe & Central Asia Region 
1818 H Street, NW 

Washington, DC 20433, USA 
Tel.: +1 202 473 0874 
Faks: +1 202 522 2755 
bfunck@worldbank.org 
http://www.euintegration.net 
 

 

 

 
European International Policy Forum 

 
Namen Evropskega foruma za mednarodno politiko je omogočati politični dialog, ki 
krepi partnerstva med Evropsko unijo, skupino Svetovne banke in drţavami v razvoju. 
Prek seminarjev poskuša razvijati, povezovati in podajati znanje o mednarodnih politi-
kah, ki spodbujajo svetovni mir in varnost, boj proti revščini in trajnostni razvoj. V 
njem sodelujejo politični strokovnjaki in strokovnjakinje iz institucij EU, drţav članic, 
drţav v razvoju, Svetovne banke in drugih mednarodnih organizacij, akademiki in aka-

demičarke, nevladne organizacije in »think-tanki«. Forum je podprt s spletno stranjo, 
oblikovano za globalno občinstvo in spodbujanje široke razprave. 
 
www.eipf.org  

 
 

 
 
European Liaison Committee on Services of General Interest – CELSIG 
 

CELSIG je bil ustanovljen na prvem evropskem forumu o storitvah splošnega interesa, 
ki se ga je leta 1994 v Bruslju udeleţilo skoraj dvesto oseb. Njegov cilj je spodbujanje 
razumevanja storitev splošnega interesa v kontekstu evropskih integracij, ki se nana-
šajo na tehnološke, ekonomske, socialne in kulturne spremembe v evropskih druţbah. 
 
Članstvo je odprto za vse, ki se ukvarjajo z ekonomskimi in socialnimi aktivnostmi v 
Evropski uniji - za institucije, operaterje, organizacije na področju socialne ekonomije, 

skupine za boj proti izključevanju, raziskovalce in raziskovalke, akademike in akade-
mičarke itd. Prizadeva si za povečanje izmenjave znanj in izkušenj na evropski ravni 

med vsemi akterji in akterkami. Mreţenje poteka na osnovi ohlapnih pravil; člani in 
članice intervenirajo po svoji presoji, brez obveznosti za organizacije ali institucije, ki 
jim pripadajo. 
 

16, Avenue Boileau  
BE - 1040 Bruxelles 
Tel.: +32 32 2 739 15 30 
Faks: +32 2 739 15 39 
celsig@celsig.org 
http://www.celsig.org 
  

 

 
 
European Movement 

 
Evropsko gibanje je največja proevropska članska organizacija v Veliki Britaniji, ki jo je 
leta 1948 ustanovil Sir Winston Churchill. Njeni člani in članice v svojih lokalnih skup-
nostih zagovarjajo vodilno vlogo Britanije v močni, demokratični in reformirani Evropi 
ter sprejetje enotne valute. 
 

http://www.euintegration.net/
mailto:bfunck@worldbank.org
http://www.euintegration.net/
http://www.eipf.org/
mailto:celsig@celsig.org
http://www.celsig.org/
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Evropsko gibanje je nestrankarska in nevladna organizacija, ki se financira s članarina-
mi in donacijami. Je del evropske mreţe nacionalnih evropskih gibanj. Tesno sodeluje 
s partnersko organizacijo Britain in Europe.   
 
7 Holyrood Street  
GB - London, SE1 2EL 

Tel.: +44 20 7940 5252 
Faks: +44 20 7940 5253 
info@euromove.org.uk 
http://www.euromove.org.uk  
 

 

 
 

European Policy Centre - EPC 
 

EPC je neodvisen, neprofitni »think-tank«, ki si prizadeva za boljše delovanje evropske 
integracije. Deluje v središču oblikovanja evropskih politik in zagotavlja članom in širši 
javnosti hitre in kakovostne informacije in analize o agendi Evropske unije. Prizadeva 
si za spodbujanje uravnoteţenega dialoga med različnimi skupinami svojih članov, ki 
obsega vse vidike ekonomskega in socialnega ţivljenja. Skladno s tem večstranskim 
pristopom so med njegovimi člani podjetja, poklicna in poslovna zdruţenja, sindikati, 
diplomatska predstavništva, regionalna in lokalna telesa ter nevladne organizacije, ki 

zastopajo širok krog interesov civilne druţbe, fundacij, mednarodnih in verskih organi-
zacij. Strateški partner EPC je belgijska Fundacija kralja Baudouina.  
 
Résidence Palace 

155 Rue de la Loi 
BE - 1040 Bruxelles  

Tel.: +32 2 231 03 40 
Faks: +32 2 231 07 04 
info@theepc.be 
http://www.theepc.be  
 

 

 
 
European Policy Forum - EPF 
 
EPF je neodvisni mednarodni raziskovalni inštitut, ki organizira mnoge študijske semi-

narje in konference. Razvija trţne ideje za javne politike na področju gospodarstva, 
medijev, finančne regulative in institucionalnih vprašanj.   

 
125 Pall Mall 
GB - London, SW1Y 5EA 
Tel.: +44 20 7839 7565 

Faks: +44 20 7839 7339 
http://www.epfltd.org  
 

 

 
 
Federal Union of European Nationalities – FUEN 
 
FUEN je krovna organizacija na področju narodnostnih manjšin, ki se je razvila v veliko 
nevladno organizacijo in prevzela pomembno vlogo pri lobiranju za manjšine v po-
sameznih evropskih drţavah. Zaradi svoje konsistentne podpori demokraciji in pravi-

cam, delovanja za zaščito etničnih manjšin in prizadevanja za miren dialog je postal 
spoštovan partner v pogovorih z vladami in parlamenti v mnogih drţavah Evrope ter 
mnogih evropskih in mednarodnih institucijah. 
FUEN si prizadeva za ohranitev nacionalne identitete, jezika, kulture in zgodovine etni-
čnih manjšin. Prizadeva si za doseganje teh ciljev z mirnimi sredstvi, ki omogočajo mi-
rno sobivanje večinskega in manjšinskega naroda v eni drţavi, in nasprotuje separa-

mailto:info@euromove.org.uk
http://www.euromove.org.uk/
mailto:info@theepc.be
http://www.theepc.be/
http://www.epfltd.org/
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tizmu in nasilnemu spreminjanju meja. Verjame, da lahko manjšine ţivijo v harmoni-
čnih odnosih z večinskim prebivalstvom na osnovi svobodnih demokratičnih in ustavnih 
principov, zato podpira vse aktivnosti drţav, ki so usmerjene k miroljubni spravi inte-
resov in demokratični manjšinski politiki.  
 
S svojim delom poskuša prepričati evropske parlamente in vlade, da demokratični ra-

zvoj Evrope vključuje upoštevanje interesov, do katerih so narodnostne manjšine in 
etnične skupine upravičene, ohranjanje njihovih originalnih identitet in pomoč pri za-
ščiti njihove tradicionalne kulture.  
 
Schiffbruecke 41 
DE - 24939 Flensburg 

Tel.: +49 461 128 55 

Faks: +49 461 18 07 09 
info@fuen.org   
www.fuen.org  
 

 

 
 
Friends of Europe - FoE 
 
Friends of Europe (FoE) je eden bruseljskih najaktivnejših »think-tankov«, katerega 

cilj je spodbuditi nove poglede na evropsko prihodnost in razširiti debato o EU. Je ne-
profitna, nacionalno in politično nepristranska organizacija, z mladim in vplivnim član-
stvom. Cilj organizacije je od leta 1999 voditi razpravo o ključnih vprašanjih EU zunaj 
bruseljskih elitnih krogov s povezovanjem s pomembnejšimi »think-tanki« in mediji iz 

prestolnic Evropske unije. Ključni temi, ki prevevata razprave in publikacije FoE, sta 
reforma sprejemanja odločitev na EU ravni in izboljšave informiranja in komuniciranja 

v EU. 
 
FoE zagotavlja odprt forum za nacionalne in evropske načrtovalce in načrtovalke po-
litik, poslovne voditelje in voditeljice ter nevladne organizacije. Poleg oblikovalcev in 
oblikovalk politike na ravni EU se dogodkov FoE udeleţujejo tudi mlajši uradniki in ura-
dnice EU, raziskovalci in raziskovalke ter poklicni svetovalci in svetovalke, ki pomagajo 
oblikovati zakonodajne predloge. 

 
Friends of Europe je najhitreje rastoči »think-tank« v Bruslju, v katerega so včlanjene 
velike korporacije, trgovinske zveze in trgovinske zbornice, akademiki in akademičar-
ke, stalna predstavništva in druge diplomatske misije, regionalna telesa in nevladne 
organizacije. 

 
La Bibliothèque Solvay  

Leopold Park 
Rue Belliard 137 
BE - 1040 Bruxelles 
Tel.: +32 2 737 91 45 
Faks: +32 2 738 75 97 
info@friendsofeurope.org 

http://www.friendsofeurope.org  
http://www.friendsofeurope.org 
 

 

 
 
Information Diffusion Europe Association - ID’s  

 
Zdruţenje za razširjanje informacij v Evropi je bilo ustanovljeno leta 1997. Njegov cilj 
je prispevati k vključevanju vseh druţbenih akterjev in akterk v proces izgrajevanja 
Evrope. Ţeli omogočati dialog med javnimi institucijami, zlasti institucijami EU, in dr-

ţavljani in drţavljankami za spodbujanje udeleţbe pri oblikovanju, izvajanju in nadzoru 
politik splošnega interesa. V tem dialogu je neprofitni sektor pomemben akter, zato ID 

mailto:info@fuen.org
http://www.fuen.org/
mailto:info@friendsofeurope.org
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/
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pomaga nevladnim organizacijam, zdruţenjem in podjetjem socialne ekonomije pri ši-
rjenju njihovih pogledov in vključevanju evropskega vidika v njihovo delo. Zagotavlja 
nasvete, usposabljanja in informacijske storitve, med katerimi so podpora pri razvoju 
evropskih projektov, usposabljanje, informiranje, raziskovanje in publikacije. 
 
Mreţa evropskega informiranja in usposabljanja za neprofitne organizacije zdruţuje 

ponudnike evropskih informacij, usposabljanj in svetovalnih storitev za neprofitni 
sektor z namenom zdruţevanja virov, izmenjave in izboljšav know-howa in razvoja 
partnerskih projektov. 
 
Rue Saint-Georges 99 
BE - 1030 Bruxelles 

Tel. / Faks: +32 2 735 13 01    

info@idseurope.org  
www.idseurope.org/en/index.en.htm 
 

 

 
 

mailto:info@idseurope.org
http://www.idseurope.org/en/index.en.htm
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HENDIKEPIRANI 
 
 

 
Association for Creativity by and with disabled People - EUCREA 
 
EUCREA je bila ustanovljena kot evropska organizacija, ki jo v drţavah članicah EU 
predstavljajo nacionalni odbori - organizacije za razvoj umetnosti, ki spodbujajo ena-
kopravno sodelovanje med hendikepiranimi in nehendikepiranimi umetniki in umetni-
cami. EUCREA je sprva delovala predvsem kot svetovalno telo Evropske komisije na 

področju dodeljevanja sredstev za projekte v okviru programa HELIOS I in II, sčasoma 
pa se je razvila v organizacijo, ki spodbuja umetnost in kreativnost hendikepiranih na 

vseh ravneh, pri čemer sodeluje tudi z mednarodnimi organizacijami, kot je kulturni 
sklad UNESCO. 
 
Poglavitni cilji mreţe so enake moţnosti za hendikepirane, ozaveščanje o prispevku 

hendikepiranih umetnikov in umetnic, spodbujanje umetniških projektov hendikepira-
nih in njihovo vključevanje v širše umetniško dogajanje ter izobraţevanje in poklicno 
usposabljanje hendikepiranih umetnikov in umetnic. Na ravni lokalnih, regionalnih in 
nacionalnih institucij in načrtovalcev politik ter zasebnih in javnih organizacij lobirajo 
za vključitev hendikepiranih oseb v kulturno ţivljenje Evrope. 
 
Bonner Platz 1/v 

DE - 80803 München 
Tel.: +49 89 30 79 92 17 
Faks: +49 89 30 79 92 22 

info@abm-medien.de 
www.abm-medien.de/eucrea/ee.htm 
 

 

 
 
Autism-Europe 

 
Autism-Europe je evropsko zdruţenje, katerega glavni namen je krepitev pravic in iz-
boljšanje ţivljenja avtističnih ljudi in njihovih druţin. Ima ključno vlogo pri širjenju in-
formacij in ozaveščanju o avtizmu ter spodbuja raziskave o njegovih vzrokih in zdrav-
ljenju. Vsake tri leta organizira kongres, ki je največji mednarodni dogodek o avtizmu. 
 
Autism-Europe koordinira prizadevanja 77 nacionalnih in regionalnih zdruţenj staršev 

otrok z avtizmom v 30 evropskih drţavah, vključno s 14 drţavami članicami EU. Orga-

nizacija zagotavlja učinkovito povezavo med članskimi zvezami, vladami ter evrop-
skimi in mednarodnimi institucijami. Autism-Europe je ustanovni član Platforme evrop-
skih socialnih NVO in European Disability Foruma, ki predstavlja kakih 80 evropskih 
nevladnih invalidskih organizacij. 
 
Rue Montoyer 39  

BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 675 75 05    

Faks: +32 2 675 72 70   

secretariat@autismeurope.org 

www.autismeurope.org  
 

 

 

 
Disabled Peoples' International - DPI 
 
DPI je leta 1981 ustanovljena mreţa nacionalnih organizacij oz. skupščin hendikepira-
nih. Ustanovljena je bila z namenom promocije človekovih pravic hendikepiranih, nji-
hove participacije, izenačevanja moţnosti, njihove ekonomske in socialne integracije, 

mailto:info@abm-medien.de
http://www.abm-medien.de/eucrea/ee.htm
mailto:secretariat@autismeurope.org
http://www.autismeurope.org/
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razvoja in podpore organizacijam hendikepiranih. Poglavitni cilj organizacije je polno 
ţivljenje hendikepiranih. 
 
DPI je svetovna organizacija s sedeţem v Kanadi in nacionalnimi skupščinami v 135 
drţavah ter regionalnimi uradi v Afriki, Aziji/Pacifiku, Latinski Ameriki in Karibih ter Ev-
ropi. 80 odstotkov nacionalnih skupščin je v drţavah v razvoju in predstavljajo večino 

600 milijonov hendikepiranih na svetu. Članica nacionalne skupščine lahko postane ka-
tera koli organizacija, ki jo upravljajo hendikepirani. DPI ima kot mednarodna avtori-
teta za vprašanja hendikepiranosti poseben posvetovalni status v ECOSOC OZN od leta 
1981.  
 
748 Broadway 

Winnipeg, Manitoba, Canada 

R3G 0X3 
Tel.: +1 204 287 8010 
Faks: +1 204 783 6270 
info@dpi.org 
www.dpi.org 
 

 

 
 
European Association of Service Providers for Persons with Disabilities - 

EASPD 
 
EASPD je evropsko zdruţenje ponudnikov storitev za  hendikepirane osebe. Zdruţuje 
več kot 6000 ponudnikov storitev iz 22 evropskih drţav. 

 
Zdruţenje si prizadeva za izenačevanje moţnosti za hendikepirane s pomočjo učinko-

vitih in kakovostnih sistemov nudenja storitev v Evropi. Ta cilj uresničuje z razvojem in 
raziskavami, ki so osnova za inovacije in izboljšave nudenja storitev, z zagotavljanjem 
informacij, mreţenjem in izmenjavami med člani na evropski, nacionalni in lokalni 
ravni ter skupnim nastopom ponudnikov storitev v EU.  
 
Oudergemlaan 63 
BE - 1040 Bruxelles  

Tel.: +32 2 282 46 10  
Faks: +32 2 230 72 33 
easpd@skynet.be 
www.easpd.org 
  

 

 
 
European Blind Union - EBU 
 

EBU je neprofitna evropska organizacija, ustanovljena leta 1984. Je eno od šestih regi-
onalnih teles Svetovne zveze slepih in edina organizacija, ki ščiti in predstavlja intere-
se slepih in slabovidnih na evropski ravni. Trenutno je vanjo včlanjenih 44 nacionalnih 
delegacij. Delo organizacije usmerja upravni odbor, delo pa opravljajo stalna komisija 
in delovne skupine za glavna področja dela organizacije. Osrednji urad je v Parizu, 
odgovoren je za komuniciranje znotraj EBU in informiranje javnosti, izdaja pa tudi 
četrtletno okroţnico. 

 
58 Avenue Bosquet 
FR - 75007 Paris 

Tel.: +33 1 47 05 38 20 
Faks: +33 1 47 05 38 21 
ebu_uea@compuserve.com 
www.euroblind.org  

 
 

 

mailto:info@dpi.org
http://www.dpi.org/
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European Disability Forum - EDF 
 
EDF je evropska krovna organizacija, ki predstavlja več kot 37 milijonov hendikepira-
nih v Evropi. Ustanovljena je bila leta 1996, da bi zastopala skupne interese vseh inva-
lidskih organizacij v dialogu z institucijami Evropske unije in drugimi evropskimi obla-
stmi. Njeno poslanstvo je spodbujanje enakih moţnosti za hendikepirane in zagotavlja-

nje njihovega polnega dostopa do človekovih pravic in temeljnih svoboščin prek aktiv-
nega sodelovanja pri oblikovanju in izvajanju politik EU. 
 
Članske organizacije EDF pokrivajo široka geografska območja in velik spekter proble-
matike, s katero se ukvarjajo gibanja hendikepiranih. V EDF so včlanjeni nacionalni 
sveti hendkepiranih iz vseh drţav članic EU, Norveške in Islandije ter druge skupine in 

gibanja hendikepiranih. Trenutno EDF sestavlja 17 nacionalnih svetov hendikepiranih, 

67 organizacij na evropski ravni, 23 organizacij na nacionalni, regionalni in lokalni rav-
ni ter 32 individualnih članov. 
 
Rue du Commerce 39-41 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 282 46 00  

Faks: +32 2 282 46 09  
info@edf-feph.org 
www.edf-feph.org 
 

 

 
 
European Dyslexia Association - EDA 

 
Evropsko zdruţenje za disleksijo je mednarodna prostovoljna nevladna organizacija za 

ljudi s posebnimi motnjami učenja. Ustanovljena je bila leta 1987 in ima posvetovalni 
status pri Evropski skupnosti in Svetu Evrope. Je članica European Disability Foruma. 
 
Glavni cilj EDA je pomoč in razvoj podpore za ljudi z disleksijo ter njihova socialna in 
kulturna integracija in integracija v izobraţevanju. Spodbujajo sodelovanje med starši, 
učitelji in učiteljicami ter drugimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, izdajajo novice o 
svojih dejavnostih in spodbujajo raziskave o vzrokih, diagnozi, obravnavanju in pre-

prečevanju disleksije, izvajajo primerjalne študije, sodelujejo z organizacijami po vsem 
svetu, ki imajo enake cilje, in ozaveščajo javnost. 

 
Bodenweg 21 

CH - 8406 Winterthur 

Faks: +41 52 202 1712 
bertschinger@gmx.ch 
eda@kbnet.co.uk 
www.bedford.ac.uk/eda/members.htm 
 

 

 
 
European Federation of Associations of Families of Mentaly Ill People - 

EUFAMI 
 
EUFAMI, Evropska federacija zdruţenj druţin duševno bolnih, je bila kot neprofitna or-
ganizacija ustanovljena leta 1990 na kongresu v belgijskem mestu De Haan, kjer so 
negovalke in negovalci iz vse Evrope delili svoje izkušnje ţivljenja s hudo duševno bo-
leznijo in sklenili sodelovati za boljšo medsebojno pomoč ter pomoč svojim varovan-

cem in varovankam. 

  
Organizacija si prizadeva za izboljšanje nege in blaginje ljudi, ki trpijo zaradi duševne 
bolezni. Svojim članskim organizacijam s skupnimi prizadevanji in izmenjavo izkušenj 
omogoča skupno delovanje na evropski ravni.  
 

mailto:info@edf-feph.org
http://www.edf-feph.org/
mailto:bertschinger@gmx.ch
mailto:eda@kbnet.co.uk
mailto:eda@kbnet.co.uk
mailto:eda@kbnet.co.uk
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EUFAMI izvaja mnoge programe za podporo ljudem s hudimi duševnimi boleznimi in 
organizacijam, ki jih predstavljajo v Evropi. Poglavitni cilji organizacije so doseganje 
stalnih izboljšav na področju duševnega zdravja v Evropi, kakovosti nege in blaginje 
ljudi z duševnimi boleznimi, ravni podpore njihovim druţinam in bliţnjim, omogočanje 
skupnega prizadevanja članskih organizacij za delovanje na evropski ravni ter krepitev 
in pomoč članskim organizacijam v njihovih prizadevanjih za izboljšanje zdravstvenih 

razmer na območjih, kjer delujejo.  
 
Diestsevest 100  
BE - 3000 Leuven 
Tel.: +32 16 74 50 40/41 
Faks: +32 16 74 50 49 

info@eufami.org  

www.eufami.org  
 

 

 
 
European Federation of Parents of Hearing Impaired Children - FEPEDA   
 
FEPEDA je nevladna krovna organizacija, ustanovljena za predstavljanje zdruţenj star-
šev in prijateljev, prijateljic gluhih in naglušnih otrok na evropski ravni. Članstvo vklju-
čuje nacionalna in regionalna zdruţenja kot tudi manjše skupine in posameznike, po-

sameznice iz vse Evropske unije, srednje in vzhodne Evrope ter Skupnosti neodvisnih 
drţav (bivše Sovjetske zveze). 
 
Cilj FEPEDA je podpiranje gluhih in naglušnih otrok, mladih in njihovih druţin v vseh 

relevantnih institucijah, organizacijah in agencijah v Evropi. Organizacija spodbuja 
sodelovanje, prijateljstvo, razumevanje ter izmenjavo informacij in izkušenj med člani 

in članicami. 
 
www.fepeda.org 
 

 

 
 
European League Of Stuttering Associations - ELSA 
 
ELSA je Evropska liga zvez jecljajočih. Leta 1992 jo je ustanovilo 12 drţav z namenom 
širjenja znanja in razumevanja jecljajočih ter zdruţevanja nacionalnih skupin za sa-

mopomoč jecljajočih v krovno organizacijo. 
 

Nekatere drţave, vključno z mnogimi evropskimi, imajo neodvisne nevladne organiza-
cije, ponavadi človekoljubne ali prostovoljne, ki si prizadevajo za izboljšanje poloţaja 
jecljajočih na razne načine, zagotavljajo nepristranske nasvete in informacije o zdrav-
ljenju jecljanja vsem delom skupnosti, širijo razumevanje jecljanja v javnosti, organi-

zirajo delavnice, seminarje, konference, podpirajo lokalne skupine za samopomoč, za-
gotavljajo socialne mreţe za druţenje in samozdravljenje, izdajajo informativne okro-
ţnice in publikacije o bolezni in terapiji in zagotavljajo kanale komunikacije za prepre-
čevanje izoliranosti, ki jo čuti veliko jecljajočih. Poglavitni cilji organizacije so izmenja-
va informacij in izkušenj, predstavljanje interesov in širjenje koncepta samopomoči v 
evropskih drţavah.  
 

Gereonswall 112 
DE - 50670 Köln 
Tel.: +49 221 139 1106     

Faks: +49 221 139 1370 
elsa@bvss.de 
 
31 Grosvenor Road 

Jesmond, Newcastle-upon-Tyne 
GB - NE2 2RL  

mailto:info@eufami.org
http://www.eufami.org/
http://www.fepeda.org/
mailto:elsa@bvss.de
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Tel.: +44 191 281 8003     
Faks: +44 191 281 8003 
elsa.europe@totalise.co.uk  
www.elsa.info  

 
 

 
 
European Multiple Sclerosis Platform - EMSP 

 
EMSP je evropska platforma za multiplo sklerozo. Je nevladna organizacija, ki so jo 
pred desetimi leti ustanovile nacionalne skupine za MS v evropskih drţavah za koordi-
nacijo in promocijo mednarodnih aktivnosti na evropski ravni. EMSP sestavlja 30 naci-

onalnih skupin za MS, ki predstavljajo svoje drţave. 
 
Poslanstvo EMSP je izmenjava in širjenje informacij o MS, spodbujanje raziskav, spod-

bujanje razvoja skupnih programov nacionalnih skupin, katerih namen je izboljšanje 
delovanja in zagotavljanja storitev. Deluje tudi kot osrednja točka povezovanja z insti-
tucijami EU, Sveta Evrope in drugih evropskih organizacij z namenom preučevanja in 
predlaganja ukrepov za večjo avtonomnost hendikepiranih oseb in njihovega polnega 
sodelovanja v druţbi. Med prioritetami EMSP so lobiranje, ozaveščanje, omogočanje 
vseevropskih projektov (subvencioniranih in nesubvencioniranih) ter zagotavljanje in-
formacij iz notranjih in zunanjih virov.   

 
Avenue E. Plasky 173/11 
BE - 1030 Bruxelles   
Tel.: +32 2 305 80 12   

Faks: +32 2 305 80 11 
ms-in-europe@pandora.be 

www.ms-in-europe.org 
 

 

 

 
European Network on Independent Living - ENIL 
 
ENIL je Evropska mreţa za neodvisno ţivljenje. Ustanovljena je bila aprila 1989, ko se 
je v Evropskem parlamentu zbralo več kot 80 oseb s hudim hendikepom na tridnevni 
konferenci o osebni asistenci. 
  

Namen mreţe je opozarjati na premajhno zastopanost ljudi s hudim hendikepom (ki so 
dnevno odvisni od osebne pomoči) v politikah o invalidnosti in celo v invalidskih orga-

nizacijah ter oblikovati in koordinirati evropsko mreţo za neodvisno ţivljenje. Njene 
dejavnosti obsegajo individualno krepitev, izobraţevanja o neodvisnem ţivljenju prek 
seminarjev, delavnic in oblikovanja virov informacij, oblikovanje evropskih konceptov, 
načel in definicij neodvisnega ţivljenja, širjenje filozofije in koncepta neodvisnega ţiv-

ljenja med političnimi strankami, vladami in evropskimi telesi, širjenje razumevanja in 
omogočanje izmenjave informacij o neodvisnem ţivljenju v Evropi. 
  
Independent Living Institute 
Arenavägen 63 
SE - 121 77 Johanneshov 
Tel.: +46 8 506 22 179 

admin@independentliving.org 
www.independentliving.org 
 

 

 
 
European Parkinson's Disease Association - EPDA 
 
Evropsko zdruţenje bolnikov in bolnic s Parkinsonovo boleznijo je neprofitna, sekularna 
in nepolitična organizacija. EPDA širi razumevanja o Parkinsonovi bolezni, omogoča 

mailto:elsa.europe@totalise.co.uk
http://www.elsa.info/
mailto:ms-in-europe@pandora.be
http://www.ms-in-europe.org/
mailto:admin@independentliving.org
http://www.independentliving.org/
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bolnikom, bolnicam, njihovim negovalcem, negovalkam in druţinam dostop do infor-
macij o najboljši svetovni praksi nege, najnovejših zdravniških in kirurških nasvetih, 
skrbi za izmenjavo znanja in razumevanje nege, zato da lahko z odločitvami na podlagi 
kvalitetnih informacij doseţejo najvišjo moţno kakovost ţivljenja. EPDA razvija znanje 
in zavest o medicinskih, socialnih in osebnih potrebah ljudi, ki ţivijo s Parkinsonovo 
boleznijo, in odstranjuje ovire za dobro komunikacijo med bolniki, bolnicami, njihovimi 

druţinami ter strokovnjaki in strokovnjakinjami. Poslanstvo organizacije je tako razvoj 
dialoga med znanostjo in druţbo. 
 
4 Golding Road 
Sevenoaks, Kent 
GB - TN13 3NJ 

Tel. / faks: +44 1732 457 683 

lizzie@epda.eu.com 
www.epda.eu.com 
 

 

 
 
European Union of the Deaf - EUD 
 
EUD, evropska zveza gluhih je neprofitna organizacija, katere članice so nacionalne 
zveze gluhih iz Evrope. Ustanovljena je bila leta 1985 in je edina organizacija, ki za-

stopa interese gluhih Evropejcev in Evropejk na ravni Evropske unije. 
 
Cilj EUD je vzpostaviti in ohranjati dialog s »svetom slišečih« na ravni EU ter posveto-
vanje in sodelovanje s člani in članicami nacionalnih zvez gluhih. Svoje poslanstvo 

opredeljuje kot spodbujanje, krepitev in zaščito pravic in priloţnosti gluhih ljudi v Ev-
ropski uniji. Delovanje EUD temelji na filozofiji emancipacije in enakih moţnosti, ki sta 

potrebni za doseganje enakopravnega drţavljanstva in poloţaja v druţbi. To se izraţa 
v treh specifičnih ciljih EUD - priznanje pravice do uporabe avtohtonega znakovnega 
jezika, krepitev poloţaja prek komunikacij in informacij ter enakost v izobraţevanju in 
zaposlovanju.   
  
Coupure Rechts 314 
BE - 9000 Gent 

Tel.: +32 9 225 08 33 
Faks: +32 9 225 08 34 
info@eudnet.org  
www.eudnet.org  
 

 

 
 
Handicap International - HI 
 

Cilj organizacije HI je podpora ljudem, ki so se znašli v poloţaju hendikepiranosti ali 
ranljivosti, ne glede na vzrok in okolje, ki je temu botrovalo - skrajna revščina, izklju-
čenost, deficitarni socialni in zdravstveni sistemi, resne kršitve ali zanikanje osnovnih 
pravic, naravne katastrofe ali nasilje in oboroţeni spopadi. Vrednote, ki jih zastopajo, 
so sposobnosti posameznikov in posameznic ter promoviranje njihovih pravic. 
 
Prek partnerstev z lokalnimi organizacijami in vladnimi institucijami deluje na področju 

krepitve sposobnosti, prenosa znanja in usposabljanja, ozaveščanja oblasti in splošne 
javnosti o hendikepiranosti in problemu min, mobiliziranja civilne druţbe in neposred-
nega izvajanja dejavnosti v nujnih situacijah.  

 
Handicap International UK 
Waterman House 
101-107 Chertsey Road 

Woking, Surrey 
GB - GU21 5BW 

mailto:lizzie@epda.eu.com
http://www.epda.eu.com/
mailto:info@eudnet.org
http://www.eudnet.org/
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Tel.: +44 870 774 3737 
hi-uk@hi-uk.org 
www.handicap-international.org.uk  
 

 

 
 
Inclusion Europe - IE 
 

IE je neprofitna organizacija, ki brani pravice in interese ljudi z intelektualno hendike-
piranostjo ter njihovih druţin v Evropi. Poglavitne smernice politike Inclusion Europe 
so: človekove pravice za ljudi z motnjami učenja, enako sodelovanje in vključevanje v 
druţbo ter nediskriminacija. 
 

IE si prizadeva za seznanjanje ljudi z motnjami učenja z njihovimi pravicami in podpo-
ro tem pravicam s strani organizacij in drţav. Močno podpira zagovorniška gibanja ter 

večjo dostopnost do izobraţevanja, zaposlovanja, druţbenega ţivljenja in sodelovanja 
v političnih procesih. Prizadeva si tudi za zakone, ki bi ljudi z motnjami učenja ščitili 
pred diskriminacijo. Za ta namen v evropskih drţavah koordinira dejavnosti, kot so 
konference, delovne skupine in srečanja. Odziva se na politične predloge EU in obvešča 
o potrebah ljudi z motnjami učenja in njihovih druţin. O tej tematiki svetuje Evropski 
komisiji in Evropskemu parlamentu. 
 

Galeries de la Toison d’Or 
29 Chaussée d’Ixelles #393/32 
BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 502 28 15 

Faks: +32 2 502 80 10 
secretariat@inclusion-europe.org 

www.inclusion-europe.org  
 

 

 

 
International Diabetes Federation, Europe - IDF 
 
IDF, mednarodno zdruţenje za diabetes, je edini globalni zagovornik za ljudi s sladkor-
no boleznijo in izvajalce, izvajalke zdravstvenega varstva. Je nevladna organizacija, ki 
sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in Vseameriško zdravstveno or-
ganizacijo.  

 
Na področju sladkorne bolezni je začela delovati leta 1950 in postala krovna organi-

zacija s 185 članskih organizacij v 145 drţavah. Njeno poslanstvo je krepitev nege, 
zdravljenje in preprečevanje diabetesa po vsem svetu.  
 
Avenue Emile De Mot 19 

BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 538 5511 
Faks: +32 2 538 5114 
info@idf.org 
www.idf.org  
 

 

 
 
International Federation of Persons with Physical Disabilities - FIMITIC 
 

FIMITIC je mednarodno zdruţenje ljudi s psihičnimi motnjami, ki ima člane in članice v 
30 drţavah. Spodbuja izenačevanje moţnosti za hendikepirane osebe in se bori proti 
njihovi diskriminaciji. Prizadeva si za izboljšanje socialnih odnosov med ljudmi s psihi-
čnimi motnjami, krepitev nacionalnih članskih organizacij za predstavljanje interesov 
ljudi s psihičnimi motnjami in izboljšanje izmenjave izkušenj in mnenj na sestankih in 
konferencah. Organizira srečanja in razvija sodelovanje z oblastmi, vplivnimi instituci-

mailto:hi-uk@hi-uk.org
http://www.handicap-international.org.uk/
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mailto:info@idf.org
http://www.idf.org/
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jami in drugimi telesi na področju nadnacionalnih vprašanj, katerih namen je širjenje 
pravic in priloţnosti za ljudi s psihičnimi motnjami za njihovo doseganje socialne ena-
kopravnosti in polnega sodelovanja v ţivljenju skupnosti.  
  
Plittersdorfer Strasse 103 
DE - 53173 Bonn 

Tel.: +49 228 93 59 191 / 193 
Faks: +49 228 93 59 192 
fimitic@t-online.de 
www.fimitic.org  
 

 

 
 

Mental Health Europe / Santé Mentale Europe 
 

Mental Health Europe je nevladna organizacija, ki si prizadeva za promocijo duševnega 
zdravja, preprečevanje duševnih teţav, izboljšanje nege, zagovorništvo in varstvo člo-
vekovih pravic (bivših) uporabnikov in uporabnic duševnega zdravljenja ter psihiatri-
čnih bolnikov in bolnic.  
 
Vrednote Mental Health Europe temeljijo na sodelovanju, dostojanstvu, spoštovanju, 
enakih pravicah, svobodi izbire in demokraciji. Mental Health Europe ima 81 članskih 

organizacij v 30 evropskih drţavah in 75 individualnih članov in članic. 
 
Boulevard Clovis, 7  
BE - 1000 Bruxelles 

Tel.: +32 2 280 04 68 
Faks: +32 2 280 16 04 

info@mhe-sme.org  
www.mhe-sme.org  
 

 

 
 
Rehabilitation International - RI 
 
RI je svetovna mreţa ljudi s hendikepom, ponudnikov storitev in vladnih agencij, ki si 
skupaj prizadevajo za izboljšanje kakovosti ţivljenja hendikepiranih in njihovih druţin. 
Organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1922, ima danes več kot štiristo članskih or-

ganizacij v več kot 80 drţavah. Preko RIECA je Rehabilitation International eden od 
partnerjev v mreţi European Disability Forum – EDF. 

 
RI je neprofitna mednarodna organizacija, ki izvaja programe za preprečevanje hendi-
kepiranosti, rehabilitacijo ter popolno integracijo in participacijo ljudi s hendikepom na 
vseh področjih ţivljenja. Njene članice so vladne in nevladne organizacije in federacije 

organizacij, vključno s prostovoljskimi in zasebnimi organizacijami, javnimi in zasebni-
mi neprofitnimi ponudniki rehabilitacije, zagovorniškimi invalidskimi organizacijami, 
potrošniškimi organizacijami, skupinami za samopomoč ter posamezniki in posamez-
nicami.  
 
25 East 21 Street 
New York, NY 10010, USA 

Tel.: +1 212 420 1500 
Faks: +1 212 505 0871 
ri@riglobal.org   

www.riglobal.org  
http://www.rehab-international.org  
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HUMANITARNA POMOČ 
 
 

 
EuronAid 
 
EuronAid je evropska mreţa nevladnih organizacij, ustanovljena leta 1981. Njen glavni 
namen je omogočanje izvajanja programov NVO in spodbujanje kritičnega dialoga z 
Evropsko komisijo in drugimi zainteresiranimi o pomoči in varni preskrbi s hrano. 
 

EuronAid je specializirana evropska nevladna mreţa, katere članice so aktivne na po-
dročju programov pomoči v hrani in varnosti preskrbe s hrano, ki jih večinoma finan-

cira Evropska komisija. Ima 42 članic in podpira več kot sto nevladnih organizacij po 
svetu. Storitve EuronAid so na voljo nevladnim organizacijam, članicam in nečlanicam 
iz Evrope in drţav Juga. 
 

Mreţa omogoča in podpira izvajanje programov, članice pa na dveh letnih generalnih 
skupščinah odločajo o njeni strategiji in vodijo njen sekretariat. Posebne delovne 
skupine (o postopkih in praksi EU, informacijah, usposabljanju in prehrambeni varno-
sti) sodelujejo s sekretariatom pri obravnavi in zagotavljanju informacij članicam ter 
predlagajo izboljšave postopkov in politik Evropske unije. 
 
Houtweg 60 (Head Office) 

NL – 2514 BN Haag 
Tel.: +31 70 3305 757 
Faks: +31 70 3641 701 

euronaid@euronaid.nl  
bruxellesliaison@euronaid.nl 
http://www.euronaid.net  
 

 

 
 

International Crisis Group - ICG 
 
International Crisis Group (ICG) je neodvisna mednarodna nevladna organizacija, ki 
ima v več kot 40 drţavah s kriznimi ţarišči več kot sto zaposlenih analitikov. Medna-
rodni sedeţ organizacije je v Bruslju, zagovorniške pisarne ima v Washingtonu, New 
Yorku, Londonu in Moskvi, področnih pisarn pa je trenutno 19 (Aman, Beograd, Bo-
gotá, Kairo, Dakar, Dušanbe, Islamabad, Dţakarta, Kabul, Nairobi, Osh, Port-au-Prin-

ce, Pretoria, Priština, Quito, Sarajevo, Seul, Skopje in Tbilisi).  

 
ICG zbira sredstva od vlad, človekoljubnih skladov, podjetij in posameznih donatorjev. 
Z analizami stanja in zagovorništvom na visoki ravni deluje za preprečevanje in razre-
ševanje konfliktov. Poročila in študije distribuira s tiskanimi izdajami in elektronsko 
pošto na naslove uradnikov in uradnic na zunanjih ministrstvih in v mednarodnih or-
ganizacijah ter jih objavlja na svojih spletnih straneh. ICG tesno sodeluje z vladami in 

vsemi, ki vplivajo nanje (vključno z mediji), z namenom osvetljevanja kriz in pridobi-
vanja podpore za svoje politične rešitve.  
 
Bruxelles Office (Headquarters) 
149 Avenue Louise, Level 24 
BE - 1050 Bruxelles 

Tel.: +32 2 502 90 38 
Faks: +32 2 502 50 38 

www.crisisgroup.org 
www.icg.org  
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mailto:bruxellesliaison@euronaid.nl
http://www.euronaid.net/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.icg.org/


 38 

Médecins Sans Frontières, International Office - MSF 
 
Médecins Sans Frontières (MSF) je mednarodna humanitarna organizacija, ki zagotav-
lja nujno medicinsko pomoč ogroţenemu prebivalstvu v več kot 80 drţavah. V drţavah 
z nezadostnimi ali manjkajočimi zdravstvenimi strukturami pri zagotavljanju pomoči 
sodeluje z oblastmi, npr. ministrstvi za zdravje. Deluje tudi na področju obnavljanja 

bolnišnic in dispanzerjev, programov cepljenja ter zagotavljanja pitne vode in sanitarij. 
Deluje tudi v oddaljenih zdravstvenih centrih in revnih naseljih ter usposablja lokalno 
osebje. Vsa ta prizadevanja so usmerjena k temu, da bi bile zdravstvene strukture 
obnovljene do sprejemljive ravni. 
 
Pri svojem humanitarnem delovanju si MSF prizadeva za ozaveščanje javnosti o kriznih 

situacijah, ki jim je priča, in s tem za odpravljanje trpljenja, zaščito ţivljenj, zdravja 

ter spoštovanje ljudi in njihovih osnovnih človekovih pravic. 
 
Rue de Lausanne 78 
CP 116  
CH - 1211 Geneva 21 
Tel.: +41 22 849 84 00 

Faks: +41 22 849 84 04  
www.msf.org  
 

 

 
 
Medicus Mundi International - MMI 
 

Medicus Mundi International (MMI) je mednarodna krovna organizacija, ki deluje na 
področju razvoja zdravstvenega varstva. Cilj organizacije je spodbujanje zdravja in 

zdravstvenih storitev za najbolj prikrajšane, še posebno v drţavah v razvoju. Ţe več 
kot 40 let prek svojih evropskih nacionalnih članskih organizacij vodi dolgoročne traj-
nostne projekte zdravstvenega varstva. 
 
Medicus Mundi sodeluje z lokalnimi partnerji in zlasti poudarja pomen usposabljanja in 
strokovnosti. Koordinira aktivnosti članic, spodbuja sodelovanje in izmenjavo izkušenj 
med njimi in mednarodnimi razvojnimi organizacijami ter ozavešča javnost. Podpira 

osnovne preventivne in kurativne dejavnosti, ki so naravnane k zagotavljanju osnov-
nega zdravstvenega varstva. Prizadeva si za vzpostavitev sistemov zdravstvenega var-
stva, ki bi bili usklajeni z dejavnostmi na področju kmetijstva, sanitarnih ukrepov in 
izobraţevanja in bi bili trajnostni glede na širše socialno-ekonomske sisteme. MMI 
podpira projekte z osebno pomočjo (zdravstveni strokovnjaki in strokovnjakinje), fi-

nančno pomočjo (zdravila, kapital, oprema itd.) in strokovnimi nasveti (raziskave, oce-
ne in nadzor). 

 
Rue Philippe le Bon, 55 
BE - 1000 Bruxelles  
Tel.: +32 2 231 06 05 
Faks: +32 2 231 18 52 
info@medicusmundi.be 

http://www.medicusmundi.org  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.msf.org/
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Oxfam International 
 
Oxfam International je mednarodna konfederacija 12 neodvisnih nevladnih organizacij 
iz Avstralije, Belgije, Kanade, Quebeca, Nemčije, Velike Britanije, Hongkonga, Irske, 
Nizozemske, Nove Zelandije, Španije in ZDA, ki si prizadevajo za odpravo revščine v 
svetu. Ustanovljena je bila leta 1995 s sedeţem v Oxfordu (Oxfam je okrajšava za Ox-

ford Committee for Famine Relief), zagovorniške urade pa ima v Washingtonu, New 
Yorku, Bruslju in Ţenevi. 
 
Oxfam skupaj s skupnostmi, zavezniki in partnerskimi organizacijami izvaja razvojne in 
humanitarne programe in se ukvarja z lobiranjem, ozaveščanjem in vodenjem kam-
panj. Pri tem sodeluje s 3000 partnerskimi organizacijami v okrog 100 drţavah. 

 

Suite 20, 266 Banbury Road 
GB - Oxford, OX2 7DL 
Tel.: +44 1865 313 639 
Faks: +44 1865 313 935 
information@oxfaminternational.org 
http://www.oxfam.org/eng  

 
 

 
 

Voluntary Organisations In Cooperation In Emergencies - VOICE 
 
VOICE je mreţa nevladnih organizacij v Evropi, ki so aktivne na področju humanitarne 
pomoči, vključno z nujno pomočjo, rehabilitacijo, pripravljenostjo na naravne kata-

strofe in preprečevanjem konfliktov. Ustanovljena je bila leta 1982, s sekretariatom v 
okviru Liaison Committee of European Development NGOs, marca 2001 pa je postala 

neodvisna mreţa NVO z več kot 90 zaposlenimi. 
 
Poglavitno poslanstvo organizacije je omogočanje povezovanja nevladnih organizacij 
na področju humanitarne pomoči, omogočanje stikov z Evropsko unijo in razvijanje so-
delovanja z mednarodnimi humanitarnimi organizacijami. Zagovarja vrednote huma-
nitarnih NVO in jim nudi moţnosti za posvetovanje, sodelovanje in koriščenje storitev 
za potrebe opravljanja humanitarnih dejavnosti. Deluje tudi kot povezovalna točka za 

skupne aktivnosti mnogih NVO in mreţ. Svoje cilje dosega prek storitev, kot so infor-
miranje, svetovanje, politično izraţanje skupnih zadev NVO in skrb za delovanje mre-
ţe.  
 
43, Avenue Louise  

BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 5411 360 

Faks: +32 2 5349 953 
voice@skynet.be  
http://www.ngovoice.org/home.html  
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IZOBRAŢEVANJE 
 
 

 
Association for Research and Training on Integration in Europe - ARFIE 
 
Nevladna organizacija ARFIE je bila ustanovljena leta 1992 kot evropska mreţa. Njeno 
poslanstvo je izboljševanje pomoči, socialne integracije in socialnih storitev, ki so na 
voljo hendikepiranim, večinoma teţko odvisnim ljudem s teţavami pri učenju, in lju-
dem s psihičnimi motnjami. 

 
Kot evropska nevladna organizacija je bil ARFIE priznan leta 1993. S svojimi partnerji 

je sodeloval na področju izobraţevanja v okviru programa Evropske komisije Helios II. 
Marca 1997 je postal polnopravni član novo ustanovljenega neodvisnega European Dis-
ability Forum, ki je politična platforma invalidskih zdruţenj v Evropi. 
 

ARFIE izvaja usposabljanja, tečaje ţivljenjskih veščin in pomoč hendikepiranim, ki ho-
čejo najti zaposlitev. Usposabljajo tudi zaposlene, ki delajo z njimi, na vseh področjih, 
ki se nanašajo na vsakodnevno ţivljenje in potrebe njihovih strank. 
 
Socialne politike invalidnosti so se v 90. letih precej spremenile, tako da je zdaj veliko 
večje soglasje o temah, s katerimi se ukvarja ARFIE: nediskriminacija in integracija 
hendikepiranih, enake moţnosti, oblikovanje fleksibilnih storitev in struktur, ki ustre-

zajo potrebam in zahtevam hendikepiranih, vzpostavljanje posredniških struktur med 
popolno integracijo in institucijami, ki poskušajo najti ravnoteţje med potrebami hen-
dikepiranih glede zaščite in varnosti, ter spoštovanje njihovih pravic in samoodločitve. 

 
APEMH - Euroformat 
32, Square Ambiorix 
BE - 1000 Bruxelles 

Tel.: +32 2 230 66 93 
Faks: +32 2 230 05 60 
arfie@arfie.info 
http://www.arfie.info  
 

 

 
Association for Teacher Education in Europe 
 
Zdruţenje za izobraţevanje učiteljev in učiteljic v Evropi je nevladna, neprofitna evrop-

ska organizacija, ki je osredotočena na informiranje in poklicni razvoj učiteljev, uči-

teljic ter »učiteljev/ic učiteljev/ic« na vseh ravneh. Ima več kot 600 članov v več kot 
40 drţavah in je večkulturna asociacija s široko paleto strokovnih znanj z različnih po-
dročij izobraţevanja učiteljev in učiteljic. 
 
Vključena je v vrsto aktivnosti na področju raziskovanja, prakse in sodelovanja. Pro-
jekti, v katerih aktivno sodeluje kot koordinator ali partner, so številni in raznovrstni - 

od priprave dogodkov in publikacij, uporabe tehnologije v izobraţevanju učiteljev do 
oblikovanja mreţ. Prek številnih konferenc in seminarjev ATEE zagotavlja svojim čla-
nom in članicam ter drugim profesionalcem, profesionalkam s področja izobraţevanja 
učiteljev in učiteljic pomembne priloţnosti za posvetovanje ter izmenjavo idej in izku-
šenj. Vsako leto organizira konferenco o kritično pomembnih vprašanjih, ki se je ude-
leţi od 300 do 600 ljudi. Manjši seminarji o specifičnih temah so organizirani vsako leto 

in tako zadovoljujejo potrebo po razpravi in razširjanju novih idej in praks. 
 

Free University Bruxelles 
ATEE p/a Prof. Dr. Arno Libotton 
Department of Educational Sciences 
Pleinlaan, 2 
BE - 1050 Bruxelles 

Tel.: +32 2 629 26 27, +32 475 321 940 

mailto:arfie@arfie.info
http://www.arfie.info/
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Faks: +32 2 629 26 23 
arno.libotton@skynet.be, arno.libotton@vub.ac.be  
www.atee.org  
 

 

 
 
Catholic International Education Office - OIEC  
 

Urad za mednarodno katoliško izobraţevanje je nevladna organizacija, ki predstavlja 
katoliško izobraţevanje po vsem svetu, zdruţuje nacionalne sekretariate katoliškega 
izobraţevanja in ima stike z agencijami Zdruţenih narodov, posebno tistimi, ki aktivno 
delujejo na področju izobraţevanja. 
 

Urad ţeli biti odraz svetovne prisotnosti Cerkve na posebnem področju izobraţevanja 
in mednarodni skupnosti sporočati ţeljo Cerkve po prisotnosti v vseh oblikah izobra-

ţevanja. Njegova poglavitna skrb sta promocija katoliške šole po svetu in usposablja-
nje njenih učiteljev in učiteljic kot krščanskih izobraţevalcev. Ţeli sodelovati pri velikih 
opismenjevalnih projektih Zdruţenih narodov. Sto milijonov otrok po svetu, ki nimajo 
dostopa do osnovnošolske izobrazbe, in nadaljnje stotine milijonov, ki šole zapustijo, 
preden doseţejo ustrezno izobrazbo, so predmet skrbi Katoliške šole, ki jo v svetov-
nem merilu zastopa OIEC. 
 

General Secretariat  
60, Rue des Eburons 
BE - 1000 Bruxelles  
www3.planalfa.es/oiec/whatisoiec.htm    

 
 

 
 
COIMBRA Group 
 

Coimbra Group je bila ustanovljena leta 1985 kot zdruţenje starih evropskih multidi-
sciplinarnih univerz z visokim mednarodnim standardom, ki so si prizadevale za poseb-
no akademsko in kulturno povezovanje z namenom spodbujanja internacionalizacije, 
akademskega sodelovanja, odličnosti učenja in raziskovanja ter sluţenja druţbi. Na-
men skupine je vplivati na evropsko politiko izobraţevanja in razvijati najboljše prakse 
prek izmenjave izkušenj. 
 

Poslanstvo Coimbra Group je omogočanje prenosa znanj med sodelujočimi univerzami 
prek izmenjav zaposlenih, študentov in študentk ter sodelovanje z institucijami EU z 

namenom sodelovanja in organiziranja visokošolskih in raziskovalnih projektov v korist 
članskih organizacij. Prispeva k evropski razpravi o kakovosti visokega šolstva in svoje 
člane spodbuja k sprejemanju mehanizmov za zagotavljanje kakovosti ter k sodelova-
nju v kulturnih, socialnih in športnih aktivnostih. Postati hoče gonilna sila pri obliko-

vanju in nadaljnjem razvoju Evropskega visokošolskega območja (European Higher 
Education Area) in spodbujati udejstvovanje svojih članov tudi v Evropskem razisko-
valnem območju (European Research Area). Ţeli biti priznana kot ekspertno telo, ki je 
sposobno svetovati članom in institucijam o raznih vprašanjih s področja visokega 
šolstva, kot sta informacijska tehnologija v novih metodah učenja in vseţivljenjsko 
učenje. Na svetovni ravni zastopa skupino kot vir akademske odličnosti v Evropi z 
namenom privabljanja študentov in študentk ter spodbujanja akademskega sodelova-

nja in izmenjav med člani.  
 
http://www.coimbra-group.be  
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European Association for the Education of Adults - EAEA 
 
EAEA je nadnacionalno, neprofitno zdruţenje, katerega cilj je povezati in zastopati ev-
ropske organizacije, ki so neposredno vključene v izobraţevanje odraslih. Največ po-
zornosti namenja nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z izobraţevanjem odraslih, 
in kjer je le mogoče, deluje prek nacionalnih koordinacijskih teles za učenje odraslih. 

Kot European Bureau of Adult Education so ga ustanovili leta 1953 predstavniki števil-
nih evropskih drţav. Danes ima okrog sto članskih organizacij v 34 drţavah – od Cipra 
do nordijskih drţav, od Islandije do Rusije. 
 
Poglavitne naloge EAEA so zagovarjanje politik vseţivljenjskega učenja na evropski 
ravni, razvijanje prakse prek projektov, publikacij in usposabljanj, zagotavljanje infor-

macij in storitev za člane in mednarodno sodelovanje. Njeni cilji so spodbujanje razvo-

ja izobraţevanja odraslih, spodbujanje sodelovanja v izobraţevanju odraslih na evrop-
ski ravni, lobiranje pri mednarodnih telesih, da bi sprejela načrte in politike, ki ustre-
zajo potrebam odraslih prebivalcev Evrope, ter nevladnim organizacijam olajšati sode-
lovanje in aktivno vlogo na mednarodnem prizorišču. 
 
EAEA sodeluje z nacionalnimi in regionalnimi oblastmi ter mednarodnimi telesi in orga-

nizacijami, kot so Evropska unija, Svet Evrope, International Council for Adult Edu-
cation ICAE (Mednarodni svet za izobraţevanje odraslih), UNESCO in Mednarodna or-
ganizacija dela ILO. 
 
27, Rue Liedts 
BE - 1030 Bruxelles 
Tel.: +32 2 513 5205 

Faks: +32 2 513 5734 

eaea-main@eaea.org  
www.eaea.org  
 
EAEA Office for Information and Documentation 
c/o Finnish Adult Education Association 

Annankatu 12A 
FI - 00100 Helsinki 
Tel.: +358 9 612 03 712 
Faks: +358 9 646 504 
eaea-info@eaea.org  

 
EAEA Eastern Europe Link Office 
Puskin utca 12 

HU - 1088 Budapest 
Tel.: +36 1 411 14 59 
Faks: +36 1 411 14 60 

mnt@nepfoiskola.hu  
www.nepfoiskola.hu  
 

 

 
 
European Association of Development Research and Training Institutes - 
EADI 
 
EADI je evropsko zdruţenje inštitutov za razvojno raziskovanje in usposabljanje. Je 

neodvisna, neprofitna, mednarodna nevladna organizacija. Ustanovljena je bila leta 
1975, sedeţ pa ima od februarja 2000 v Bonnu. Financira se s članskimi prispevki in 

subvencijo nemške vlade. Namen EADI je spodbujanje aktivnosti razvojnega razisko-
vanja in usposabljanja na ekonomskih, socialnih, kulturnih, tehnoloških, institucional-
nih in okoljskih področjih. 
 
Cilji EADI so generirati in spodbujati izmenjavo informacij med evropskimi znanstve-

niki, znanstvenicami in raziskovalci, raziskovalkami, ki se ukvarjajo z razvojnimi vpra-

mailto:eaea-main@eaea.org
http://www.eaea.org/
mailto:eaea-info@eaea.org
mailto:mnt@nepfoiskola.hu
http://www.nepfoiskola.hu/
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šanji, spodbujati interdisciplinarne študije o posameznih temah in razvijati stike med 
raziskovalci iz drugih regij sveta. 
  
Kaiser Friedrich Strasse 11 
DE - 53113 Bonn 
Tel.: +49 228 261 81 01 

Faks: +49 228 261 81 03 
postmaster@eadi.org 
http://www.eadi.org 
 

 

 
 
European Centre for Workers' Questions / Europäisches Zentrum für Arbeit-

nehmerfragen - EZA 
 

Evropski center za delavska vprašanja EZA deluje na področju izobraţevanja odraslih, 
raziskovanja in zaloţništva. Prizadeva si za evropsko druţbo, vredno človeka, in za 
uravnoteţen razvoj na vseh socialnih področjih. EZA dobiva prispevke od organizacij 
delavcev in delavk, političnih strank, cerkva in sindikatov, katerih inštituti in organiza-
cije so njegove članice in sodelujejo v njegovem delu. EZA ima članske organizacije v 
19 evropskih drţavah. 
 

EZA utemeljuje svoje delo v krščanskih socialnih prepričanjih, po katerih so ljudje 
osrednjega pomena, vrednost človeka pa ima prednost pred vsemi drugimi cilji – ko-
mercialnimi, tehničnimi ali političnimi. Partnerje s podobnimi duhovnimi prepričanji ima 
po vsej Evropi ter v Latinski Ameriki, Afriki in Aziji. Pri svojem delu upošteva vrednote 

demokracije, pravičnosti, enakih moţnosti, solidarnosti in subsidiarnosti. Svojim naci-
onalnim in evropskim partnerjem omogoča sodelovanje pri oblikovanju Evrope, tako 

da predstavlja njihove demokratične in socialne naloge evropskim institucijam, ki delu-
jejo v javno dobro. 
 
Posebne ciljne skupine pri delu EZA so zaposleni, druţine, nezaposleni, hendikepirani, 
ţenske, mladi, tujci in tujke itd. Prek svojih socialnih partnerjev ima dostop do socialno 
angaţiranih ljudi in organizacij v sindikatih, skupinah starejših, invalidov, druţin, 
ţensk, mladih in imigrantov, političnih strankah in cerkvenih organizacijah, ki na soci-

alnem področju delujejo kot informacijski multiplikatorji. 
 
Johannes-Albers-Allee 3  
DE - 53639 Königswinter  

Tel.: +49 22 23 29 98 0  

Faks: +49 22 23 29 98 22  

eza@eza.org  
www.eza.org  

 
 

 
 

European Council of National Associations of Independent Schools - ECNAIS 
 
ECNAIS je nepolitično in nekonfesionalno mednarodno zdruţenje za sodelovanje med 
nacionalnimi zvezami neodvisnih šol v drţavah Evrope. Organizacija s sedeţem v Kø-
benhavnu je bila ustanovljena leta 1988. Svet Evrope in Evropska komisija jo prizna-
vata kot nevladno organizacijo s posvetovalnim statusom. 
 

Njeni poglavitni cilji so povezovanje nacionalnih zdruţenj neodvisnih šol v evropskih 
drţavah, pomoč članom pri širjenju razumevanja pravic do pluralizma v nacionalnih si-
stemih, izobraţevanja in izbire staršev v zvezi z izobraţevanjem otrok ter vitalne vloge 
neodvisnih šol v moderni demokratični druţbi. Prizadeva si za uveljavljanje interesov 
vseh vrst neodvisnega šolanja, konfesionalnega in laičnega, katerega principi se skla-
dajo s tistimi, opredeljenimi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah. Na zahtevo 

mailto:postmaster@eadi.org
http://www.eadi.org/
mailto:eza@eza.org
http://www.eza.org/
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pred Svetom Evrope, Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in drugimi medna-
rodnimi organizacijami predstavlja skupne interese. 
 
Članstvo je odprto za vsa nacionalna zdruţenja neodvisnih šol, katerih statuti se skla-
dajo z omenjenimi cilji in katerih člani niso del javnega sektorja izobraţevanja. Pridru-
ţeno članstvo je odprto za vsa nacionalna in mednarodna telesa, ki imajo enake cilje. 

 
Sankt Kjeldsgade 3 
DK - 2100 København 
http://www.ecnais.org/default.htm 
 

 

 

 
European ODL Liaison Committee 
 
European ODL Liaison Committee so leta 1998 ustanovili predstavniki in predstavnice 

evropskih organizacij za odprto učenje in učenje na daljavo (ODL - open and distance 
learning) z namenom rednega srečevanja in oblikovanja skupne platforme. Povezoval-
ni odbor deluje kot prostovoljni dogovor za koordinacijo in sodelovanje v ohlapnem 
okviru, brez stalne administrativne strukture. Sekretariat povezovalnega odbora je pri 
European Distance and eLearning Network (EDEN). 
 
Cilji povezovalnega odbora so oblikovanje foruma za izmenjavo različnih pogledov na 

področju odprtega učenja in učenja na daljavo, izboljšanje komunikacije med mreţa-
mi, izraţanje skupnih mnenj in ciljev evropskih organizacij za odprto učenje in učenje 
na daljavo, omogočanje oblikovanja evropskih projektov, spodbujanje partnerstev 

skladno z drugimi evropskimi pobudami, posredovanje priporočil Evropski komisiji in 
drţavam članicam ter pomoč pri oblikovanju in izvajanju akcijskih načrtov za vključe-
vanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij v učenje. 

 
Opazovalci in opazovalke iz Evropske unije, Sveta Evrope in drugih relevantnih medna-
rodnih organizacij so vabljeni na sestanke posvetovalnega odbora in k sodelovanju v 
njegovih aktivnostih. Kot eno prvih konkretnih aktivnosti je odbor leta 1998 za Evrop-
sko komisijo in Evropski parlament oblikoval dokument za predlog odprtega učenja in 
učenja na daljavo v programu Sokrates II. S sluţbami Evropske komisije se posvetuje 
o politikah in programih EU s področja odprtega učenja in učenja na daljavo. 

 
Egry J. u. 1 
HU - 1111 Budapest 
Tel.: +36 1 463 1628, +36 1 463 2259 

Faks: +36 1 463 1858 
secretariat@eden-online.org  
http://www.eden-online.org 

http://www.odl-liaison.org/pages.php?PN=introduct  
 

 

 
 
Fédération Internationale des Communautés Educatives (International 
Federation of Educative Communities) - FICE  
 
Glavni cilj organizacije FICE je promocija skrbi za otroke in mladostnike po celem sve-
tu. Pri tem priznava individualnost otrok, mladih in njihovih staršev in jim ne vsiljuje 

vnaprej določenih norm; podpira druţino kot temeljno druţbeno strukturo za vzgojo 
otrok; zagovarja najvišjo kakovost nege in izobraţevanja za otroke in mlade, ki ne 

morejo ţiveti doma; za vsakega otroka in mlado osebo išče individualne rešitve; spod-
buja stalen razvoj storitev za otroke prek razvoja in teoretičnih inovacij; svoje delo 
utemeljuje na Konvenciji ZN o pravicah otroka; spoštuje strogo politično in versko 
nevtralnost ter ceni različnost in zavrača vse oblike diskriminacije na temelju rase, 
barve, spola, jezika, vere, političnega prepričanja ali socialnega porekla. 

 

http://www.ecnais.org/default.htm
mailto:secretariat@eden-online.org
http://www.eden-online.org/
http://www.odl-liaison.org/pages.php?PN=introduct
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Za doseganje svojih ciljev deluje prek nacionalnih organizacij, katerih člani in članice 
se ukvarjajo z zagotavljanjem storitev za otroke in mlade ali podpornih storitev, kot so 
izobraţevanja zaposlenih in upravljanje storitev; podpira nacionalne članske organiza-
cije z oblikovanjem mreţe kontaktov; organizira pomemben mednarodni kongres (obi-
čajno vsaki dve leti); podpira projekte, kot so Balkan Friendship Camps, ki vključujejo 
mednarodne stike med otroki, mladimi in njihovimi skrbniki in skrbnicami; spodbuja 

mednarodne izmenjave med mladinskimi delavci in delavkami ter mladimi in otroki; iz-
kušenim delavcem in delavkam omogoča strokovne izmenjave; organizira mednarodne 
seminarje, strokovne delavnice in delovne skupine o storitvah za otroke in mlade; prek 
svoje spletne strani obvešča o priloţnostih za mreţenje; prek svojih publikacij širi nove 
informacije in izsledke raziskav ter svetuje Unescu, Evropski uniji, Svetu Evrope, Eco-
socu in drugim mednarodnim telesom. 

 

Vogelsbergstrasse 212 
DE - 63679 Schotten 
Tel.: +49 6044 600 90 
Faks: +49 6044 4394 
info@fice.de 
http://www.fice-inter.org  

 
 

 
 

International Association for Educational and Vocational Guidance - IAEVG 
 
Poslanstvo IAEVG je zagovarjanje stališča, da morajo vsi, ki potrebujejo in si ţelijo izo-
braţevanja in poklicnega vodstva in svetovanja, dobiti ustrezno svetovanje od kompe-

tentnih in priznanih profesionalcev in profesionalk. Za ta namen priporoča naravo in 
kakovost storitev, ki naj tipizirajo storitve za študente, študentke in odrasle, ter pripo-

roča nujno usposabljanje in druge kvalifikacije, ki naj bi jih imeli vsi svetovalci in sve-
tovalke na področju izobraţevalnega in poklicnega vodstva. Vlade poziva, da izbolj-
šajo, omogočijo ali ustanovijo agencijo, institucijo ali urad, ki bi se s tem ukvarjal, in 
sprejmejo politike, ki opredeljujejo zagotavljanje izobraţevalnega ali poklicnega vod-
stva. Prizadeva si za zagotavljanje usposabljanja in stalnih izobraţevalnih programov 
za svetovalce in svetovalke ter za zagotavljanje primernih in učinkovitih gradiv in me-
tod za svetovanje. Izvaja raziskave za odkrivanje novih in boljših načinov svetovanja 

in primernih metod njegovega ocenjevanja. Prizadeva si tudi za oblikovanje etičnih 
kodeksov svetovanja in oblikovanje neodvisnega pritoţbenega telesa ter za ozave-
ščanje javnosti o teh mehanizmih. 
 
Cilj izobraţevalnega in poklicnega svetovanja je pomagati odraslim ter študentkam in 

študentom, da si oblikujejo primeren načrt izobraţevanja in poklicnega izobraţevanja, 
raziskujejo karirerne moţnosti ter se uspešno vključijo v druţbo in trg dela.  

 
Dr Saša Niklanovič 
Head of Vocational Guidance Dept. 
Republiški zavod za zaposlovanje 
Glinška ulica 12 
SI - 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 479 09 82 
Faks: 01 479 09 94 
sasa.niklanovic@ess.gov.si 
 
Administration Center (Canadian Career Development Foundation) 
membership@iaevg.org 

www.iaevg.org  

 
 

 
 

 
 

mailto:info@fice.de
http://www.fice-inter.org/
mailto:sasa.niklanovic@ess.gov.si
mailto:membership@iaevg.org
http://www.iaevg.org/
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International Restructuring Education Network Europe - IRENE 
 
IRENE ţe od leta 1981 spodbuja in omogoča izmenjavo informacij o delavskih vpraša-
njih in ima stike, vire in evropski program dela s tekočo mednarodno delavsko temati-
ko. Je mednarodna mreţa o razvojnem izobraţevanju. Prizadeva si za spodbujanje 
vključevanja mednarodne delavske tematike v osrčje programov izobraţevanja in 

kampanj nevladnih organizacij in sindikatov. 
 
Oblikovana je bila z namenom krepitve mednarodne solidarnosti med delavci in delav-
kami. Z organizacijo mednarodnih seminarjev in delavnic namenja pozornost novim 
področjem dela in zagotavlja nove pobude za obstoječe delovanje. Dejavnosti IRENE 
spodbujajo izmenjavo med organizacijami severa in juga ter znotraj Evrope, vključno z 

vzhodno Evropo. 

 
Osrednje vprašanje delovanja IRENE je, kako na delavce in delavke v različnih regijah 
sveta vpliva mednarodno prestrukturiranje v industrijskem in storitvenem sektorju. Iz-
sledke svojega dela objavlja v okroţnici News from IRENE. 
 
Stationsstraat 39 

NL - 5038 EC Tilburg 
Tel:. +31 13 535 15 23 
Faks: +31 13 535 02 53 
avluijken@irene-network.nl  
peterpennartz@irene-network.nl 
http://www.irene-network.nl 
 

 

 

mailto:avluijken@irene-network.nl
mailto:peterpennartz@irene-network.nl
http://www.irene-network.nl/
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KULTURA 
 
 

 
Association for Creativity by and with disabled People - EUCREA 
 
EUCREA je bila ustanovljena kot evropska organizacija, ki jo v drţavah članicah EU 
predstavljajo nacionalni odbori, organizacije za razvoj umetnosti, ki spodbujajo enako-
pravno sodelovanje med hendikepiranimi in nehendikepiranimi umetniki in umetnica-
mi. Na začetku je EUCREA delovala predvsem kot svetovalno telo Evropske komisije na 

področju dodeljevanja sredstev za projekte v okviru programa HELIOS I in II. Sčasoma 
pa se je razvila v organizacijo, ki promovira umetnost in kreativnost hendikepiranih na 

vseh ravneh, pri čemer sodeluje tudi z mednarodnimi organizacijami, kot je kulturni 
sklad UNESCO. 
 
Poglavitni cilji mreţe so enake moţnosti za invalide, osveščanje o prispevku hendikepi-

ranih umetnikov in umetnic, spodbujanje umetniških projektov hendikepiranih in njiho-
vo vključevanje v širše umetniško dogajanje, ter izobraţevanje in poklicno usposa-
bljanje hendikepiranih umetnikov in umetnic. Na ravni lokalnih, regionalnih in nacio-
nalnih institucij in načrtovalcev politik ter zasebnih in javnih organizacij lobirajo za 
vključitev hendikepiranih oseb v kulturno ţivljenje Evrope. 
 
Bonner Platz 1/v 

DE - 80803 München 
Tel.: +49 89 30 79 92 17 
Faks: +49 89 30 79 92 22 

info@abm-medien.de 
www.abm-medien.de/eucrea/ee.htm 
 

 

 
 
Banlieues d’Europe    

 
Mreţa Banlieues d’Europe, katere moto je »umetnost v boju proti izključenosti«, je na-
stala leta 1992. Zdruţuje uradnike in uradnice, predstavnike/ce mest, ekspert(k)e, ra-
ziskovalce in raziskovalke, kulturne delavce in delavke ter umetnice in umetnike, ki se 
ukvarjajo z lokalnimi umetniškimi predstavami za izključene. Umetnost v tem kontek-
stu ni obravnavana kot »hrana za dušo«, temveč kot gonilna sila sprememb in refle-
ksije skupnosti. 

 

Od samega začetka deluje mreţa kot partnerstvo na evropski ravni, saj v njej sodeluje 
35 partnerjev v 20 drţavah. Naloga mreţe je na evropski ravni spodbujati refleksijo 
sodelujočih o napetostih in inovacijah, ki so prisotne na obrobjih mest. 
 
13a Rue du Hohwald 
FR - 67000 Strassbourg 

Tel.: +33 3 88 22 24 43 
Faks: +33 3 88 32 94 83 
banlieues.deurope@wanadoo.fr 
http://www.banlieues-europe.com  
 

 

 
 
Culturelink - Network of Networks for Research and Cooperation in Cultural 

Development 

 
Mreţo Culturelink sta leta 1989 ustanovila UNESCO in Svet Evrope na posvetovanju 
predstavnikov in predstavnic regionalnih in subregionalnih mreţ za raziskovanje kul-
turnega razvoja in sodelovanje. Zaradi velikega geografskega dosega je bil to najobšir-
nejši projekt Dekade za razvoj kulture (1988-1997). 

mailto:info@abm-medien.de
http://www.abm-medien.de/eucrea/ee.htm
mailto:banlieues.deurope@wanadoo.fr?SUBJECT=Contact%20home
http://www.banlieues-europe.com/
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Poslanstvo mreţe Culturelink je krepitev komunikacije med člani in članicami, spodbu-
janje mednarodnih in medkulturnih stikov in sodelovanja ter skupnih raziskovalnih 
projektov. Dolgoročni cilj je razvoj globalnega informacijskega sistema za preučevanje 
kulturnega razvoja in sodelovanja. Za ta namen mreţa zbira, obdeluje in širi informa-
cije o kulturnem dogajanju, razvoju in politikah. 
 

Culturelink zdruţuje več kot tisoč mreţ, članskih institucij ter posameznic posamezni-
kov iz več kot sto drţav po svetu. V mreţo so včlanjene institucije, organizacije, uni-
verze, fundacije in profesionalci iz vsega sveta, ki se ukvarjajo z razvojem kulture, 
kulturnimi politikami, kulturnim upravljanjem in sodelovanjem. Središče mreţe je ţe 
od njenega nastanka Inštitut za mednarodne odnose (Institute for International Re-
lations - IMO, prej IRMO) v Zagrebu. 

  
Culturelink Network / IMO 

Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 
P. O. Box 303 
HR - 10000 Zagreb 
Tel.: +385 1 48 77 460 

Faks: +385 1 48 28 361 
culturelink@irmo.hr 
www.culturelink.org 
www.culturelink.hr 
 

 

 
 
European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL 
 

Evropski urad za manj uporabljane jezike si prizadeva za ohranitev in promocijo manj 

uporabljanih avtohtonih jezikov Evropske unije in z njimi povezanih kultur. Pri uvelja-
vljanju svojih ciljev tesno sodeluje z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom, 
institucijami drţav članic, Svetom Evrope in drugimi. 
 
EBLUL sodeluje v projektih, ki jih financira EU, in posebnih projektih, ki jih financirajo 
vlade, regionalne in lokalne oblasti mnogih drţav članic EU. Njegove glavne aktivnosti 

so zagotavljanje dnevnih novic o jeziku in kulturi prek lastne novinarske agencije 
Eurolang, francoska in angleška izdaja publikacije Contact Bulletin Magazine, vzdrţe-
vanje spletne strani, svetovalni servis, ki zagotavlja nasvete in informacije, dokumen-
tacijski center, ki vsebuje obseţno zbirko literature in člankov, zaloţniška hiša za regi-
onalne, manjšinske in avtohtone jezike v Evropi, program študijskih obiskov med regi-
jami manj uporabljanih jezikov v Evropski uniji in organizacija evropskega dneva jezi-

kov.  

 
John McIntyre (Secretary) 
Ulster-Scots Language Society 
2 Brerton Grove 
Belfast, Northern Ireland 
BT8 6QW  
Tel.: +44 2890 746939 

Faks: +44 2890 746980 
ulster-scots@utvinternet.com 
http://www.eblul.org.uk 
  

 

 
 

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations – 
EBLIDA 
 

EBLIDA je neodvisna krovna organizacija knjiţničnih, informacijskih, dokumentacijskih 
in arhivskih zdruţenj in institucij v Evropi. Teme, na katere se osredotoča EBLIDA, so 
evropska informacijska druţba, vključno z avtorskimi pravicami in licencami, kultura in 

mailto:culturelink@irmo.hr
http://www.culturelink.org/
http://www.culturelink.hr/
mailto:ulster-scots@utvinternet.com
http://www.eblul.org.uk/
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izobraţevanje ter širitev EU. Spodbuja neoviran dostop do informacij v digitalni dobi in 
poudarja vlogo arhivov in knjiţnic pri doseganju tega cilja. 
 
Poglavitni cilji urada so uveljavljati interese knjiţnične in informacijske stroke na evro-
pski ravni (v okviru Evropske komisije in parlamenta, Odbora regij, Sveta ministrov in 
Sveta Evrope), zagotavljanje aţurnih informacij o vseh relevantnih dogajanjih na ravni 

Evropske unije in krepitev sodelovanja med članicami. 
 
Grote Marktstraat 43 
NL - 2511 BH Haag  
(PO Box 16359, NL - 2500 BJ Haag)  
Tel.: +31 70 3090551  

Faks: +31 70 3090558  

eblida@debibliotheken.nl 
http://www.eblida.org  
 

 

 
 
European Forum for the Arts and Heritage - EFAH 
 
EFAH je leta 1994 ustanovljena platforma za razvoj kulturne politike v Evropi. Je stiči-
šče za aktivne kulturne operaterje v Evropi in mreţna organizacija, ki spodbuja pristno 

debato in razvoj politik. EFAH ima 65 članskih organizacij na lokalni, regionalni, naci-
onalni in evropski ravni. Njen namen je dvigniti raven priznanja kulturne razseţnosti 
Evrope – prek dialoga z evropskimi odločevalci, na katere poskuša vplivati glede njiho-
vega razumevanja in akcij. Svojim članom omogoča, da v svoje vsakodnevno delo 

vpeljejo širši evropski kontekst, in podpira široko pojmovanje kulturne politike kot de-
javnika druţbenega razvoja. 

 
http://www.efah.org 
 

 

 
 
Informal European Theatre Meeting - IETM   
 
IETM je članska organizacija, ki spodbuja kakovost in razvoj sodobnih gledaliških ume-
tnosti v globalnem okolju. Spodbuja in omogoča mreţenje in komunikacijo med profe-
sionalci, izmenjavo informacij, znanj, projektov in idej. Spodbuja sodelovanje, izme-

njavo informacij in predstavljanje primerov dobre prakse. 
 

IETM sestavlja čez 400 članskih organizacij s področja gledališke umetnosti iz več kot 
45 drţav, ki si prizadevajo za čezmejne kulturne izmenjave in sodelovanje. Člani IETM 
so vodje festivalov, organizatorji/ke dogodkov, neodvisni producenti/ke, reţiserji/ke, 
umetniki/ce, pisatelji/ce in menedţerji/ke gledališč, kulturnih ali umetniških centrov, ki 

zastopajo ključne organizacije mednarodne avantgardne umetnosti. Večinoma ne gre 
za nacionalna gledališča ali uradne institucije, temveč za neodvisna gledališča. Javne 
ustanove, uradna telesa, organizacije za financiranje umetnosti itd. pa lahko postanejo 
pridruţeni člani IETM, ki imajo enake pravice, le da njihova članarina obsega tudi 
dotacijo mreţi. 
 
IETM se je aprila 2002 organizacijsko preoblikoval, tako da ga sestavljajo tri enote: 

mreţa, projektna enota in enota za komunikacijo, informiranje in usposabljanje. 
 
19 Square Sainctelette 

BE - 1000 Bruxelles  
Tel.: +32 2 201 09 15 
Faks +32 2 203 02 26 
ietm@ietm.org 

http://www.ietm.org 
 

 

mailto:eblida@debibliotheken.nl%0d%0ahttp://www.eblida.org
mailto:eblida@debibliotheken.nl%0d%0ahttp://www.eblida.org
http://www.efah.org/
mailto:%20ietm@ietm.org
http://www.ietm.org/
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Jeunesses Musicales International - JMI 
 
JMI je največja mladinska in glasbena mreţa na svetu (UNESCO jo ima za največjo 
svetovno mladinsko kulturno organizacijo). Letos praznuje 60-letnico delovanja. Tre-
nutno ima 41 nacionalnih članic, 6 pridruţenih članov in več kot 35 kontaktnih organi-
zacij, ki so povezane v globalno skupnost Jeunesse Musicales. Vsako leto v več kot 

3000 mestih po svetu priredi več kot 30.000 glasbenih dogodkov najrazličnejših glas-
benih stilov: koncerte, tabore, delavnice, festivale, tekmovanja. 
 
Priloţnosti, ki jih JMI ponuja, so razdeljene na 4 področja: mlado poslušalstvo, mladi 
glasbeniki in glasbenice, mladinski orkestri in ansambli in krepitev mladih prek glasbe. 
Polovica glasbenih dogodkov, ki jih nudi JMI, so dogodki klasične glasbe, v njegovem 

repertoarju pa so tudi tradicionalna glasba, moderna glasba, jazz, pop, rock in hip-

hop.  
 
V letu 2002 sta 2 milijona mladih glasbenikov in glasbenic imela priloţnost sodelovati 
pri nastopih in izobraţevanjih, njihovih šolskih in javnih koncertov pa se je udeleţilo 
3,5 milijona poslušalcev in poslušalk. Prek srečanj, ki jih za mlade organizira po vsem 
svetu, mreţa širi kulturno raznolikost in spodbuja mir in medsebojno razumevanje. 

 
Palais des Beaux Arts 
Rue Royale, 10 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 513 97 74 
Faks: +32 2 514 47 55 
mail@jmi.net 

http://www.jmi.net/contact 

 
 

 

mailto:mail@jmi.net
http://www.jmi.net/contact/
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LOKALNA UPRAVA 
 
 

 
Assembly of European Regions - AER/ARE 
 
Skupščina evropskih regij, ki je bila ustanovljena leta 1985, je politična organizacija 
regij Evrope in glasnica njihovih interesov na evropski in mednarodni ravni. Njeno po-
slanstvo je povezovati evropske regije in jim omogočati skupno delovanje za izgraje-
vanje Evrope in evropske integracije. 

 
AER ima 250 članskih regij v 26 evropskih drţavah in 12 medregionalnih organizacijah. 

Članske regije se razlikujejo po velikosti, ekonomski moči in pristojnostih v svojih dr-
ţavah. AER te razlike spreminja v moč in element kohezivnosti regij, ki so izraz politi-
čne realnosti Evrope. 
 

AER/ARE Bureaux Europe 
20, Place des Halles 
FR - 67000 Strassbourg 
Tel.: +33 3 88 22 07 07 
Faks:+33 3 88 75 67 19 
infopresse@a-e-r.org, secretariat@a-e-r.org  
http://www.are-regions-europe.org/index.html  

 
 

 
  

Association of European Border Regions - AEBR/ARFE 
 
V evropsko mreţo AEBR je vključenih več kot 160 mejnih regij, tako članic kot nečlanic 
EU. V okviru mreţe je AEBR vzpostavila partnerstva in mentorstva z namenom pove-
zovanja mejnih regij s podobnimi interesi in zagotavljanja pomoči manj razvitim regi-
jam. AEBR ustanavlja mreţe, ki se ukvarjajo s specifičnimi čezmejnimi vprašanji, kot 

so zunanje meje, notranje meje, gorska območja, ruralne regije, obmorske regije in 
obmejna mesta. 
 
AEBR Secretariat general   
Enscheder Str. 362 
DE - 48599 Gronau 
Tel.: +49 2562 70219 

Faks: +49 2562 70259 

info@aebr.net 
http://www.aebr.net 
 

 

 
 
Associations Internationale / International Association Rurality-Environment-
Development - RED 
 

RED je mednarodna zveza, ustanovljena leta 1980. Je članica posvetovalnega telesa o 
razvoju podeţelja pri Evropski komisiji in članica posvetovalnega telesa Sveta Evrope. 
Deluje kot koordinacija Evropskega podeţelskega gibanja (European Countryside Mo-
vement - MER) in predsedstva Evropskega centra podeţelskih in okoljskih interesov 
(European Center for Rural and Environmental Interests - CEIRE). 
 

RED si prizadeva za vključitev gospodarskih, kulturnih in okoljskih konceptov v politiko 

razvoja podeţelja in njenega pozitivnega razmerja do urbanih regij. Poudarja pravico 
prebivalcev in prebivalk podeţelja, da regionalne in evropske politike upoštevajo njiho-
ve regije. Spodbuja konkretne moderne koncepte lokalnega razvoja v ruralnih regijah, 
zlasti tiste, ki se navezujejo na okolje in razvoj. Ima tudi zdruţevalno funkcijo, ki jo 
uresničuje prek spodbujanja evropske mreţe za razvoj podeţelja (European rural de-

mailto:infopresse@a-e-r.org
mailto:infopresse@a-e-r.org
mailto:secretariat@a-e-r.org
mailto:secretariat@a-e-r.org
http://www.are-regions-europe.org/index.html
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velopment network), koordinacije evropske platforme mednarodnih NVO in izdajanja 
tematskih dosjejev in okroţnice »Eurobrèves«. Na operativni ravni deluje prek medre-
gijskih delavnic (ATEAR), izvajanja študij in raziskav, mednarodnih simpozijev, srečanj 
in razstav. 
 
International association R.E.D.  

Rue des Potiers, 304 
BE - 6717 Attert  
Tel.: +32 63 230 490  
Faks: +32 63 230 499  
red@skynet.be  
http://www.ruraleurope.org/Eng/p1redang.html 

 
 

 
 

Council of European Municipalities and Regions - CEMR/CCRE 
 
Svet evropskih mestnih občin je leta 1951 v Ţenevi ustanovila skupina evropskih ţupa-
nov in ţupanj, kasneje pa je svoje članstvo razširil na regije in se preimenoval v Svet 
evropskih mestnih občin in regij. Danes je največja organizacija lokalnih in regionalnih 
oblasti v Evropi. Njeni člani so nacionalna zdruţenja mest, mestnih občin in regij iz več 
kot 30 drţav, ki skupaj predstavljajo kakšnih 100.000 lokalnih in regionalnih oblasti.  

 
CEMR deluje za promocijo zdruţene Evrope, utemeljene na lokalni in regionalni samo-
upravi in demokraciji. Za doseganje tega cilja in oblikovanje prihodnosti Evrope si pri-
zadeva s spodbujanjem prispevka lokalnih in regionalnih oblasti, vplivom na evropske 

zakone in politike, izmenjavo izkušenj na lokalni in regionalni ravni ter sodelovanjem s 
partnerji po svetu. CEMR ima več področij delovanja, kot so regionalna politika, tran-

sport, okolje, enake moţnosti, uprava itd. Njegovi odbori in delovne skupine poskušajo 
vplivati na sprejemanje evropske zakonodaje in zagotoviti upoštevanje interesov in 
skrbi lokalnih in regionalnih oblasti v začetnih fazah zakonodajnih postopkov EU.  
 
15, Rue de Richelieu 
FR - 75001 Paris 
Tel.: +33 1 44 50 59 59 

Faks: +33 1 44 50 59 60 
cemr@ccre.org 
 
22 Rue d'Arlon 
BE - 1050 Bruxelles 

Tel.: +32 2 511 74 77 
Faks: +32 2 511 09 49 

cemr@ccre.org 
http://www.ccre.org 
 

 

 
 
European Association for Information on Local Development / Association 
Européenne pour L'Information sur le Développement Local - AEIDL 
 
AEIDL je neprofitna zveza, ki se ukvarja z razvojem in koordinacijo evropskih mreţ ter 

zagotavljanjem informacij in metodoloških orodij lokalnim razvojnim akterjem. Leta 
1988 jo je ustanovila skupina posameznikov in posameznic, ki so bili prepričani, da bo 
evropska integracija pomembno pomagala drţavljanom, drţavljankam, pobudam in 

območjem pri razvoju njihovega polnega potenciala. V 16-članski generalni skupščini 
so lokalni akterji in akterke iz različnih drţav, med njimi akademiki, akademičarke, ra-
zvojni agenti in agentke, direktorji in direktorice druţb, javni usluţbenci in usluţbenke, 
upravniki in upravnice socialno-ekonomskih podjetij. Njena večjezična in večkulturna 

ekipa izvaja svoje naloge v ozračju evropske solidarnosti. 
 

mailto:red@skynet.be
http://www.ruraleurope.org/Eng/p1redang.html
mailto:cemr@ccre.org
mailto:cemr@ccre.org
http://www.ccre.org/
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Cilj zveze je pomoč pri izgradnji Evrope drţavljanov in drţavljank. S svojimi aktivnost-
mi spodbuja lokalne razvojne iniciative, ki upoštevajo socialne, ekonomske in okoljske 
vidike in spodbujajo razvojni proces na osnovi partnerstva in pravic ljudi.    
 
260 Chaussée Saint-Pierre 
BE - 1040 Bruxelles  

Tel.: +32 2 736 49 60  
Faks: +32 2 736 04 34  
aeidl@aeidl.be  
www.aeidl.be  
 

 

 
 

 

mailto:aeidl@aeidl.be
http://www.aeidl.be/
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MIR 
 
 

Centre for European Security and Disarmament - CESD 
 
Center za evropsko varnost in razoroţevanje je bil ustanovljen leta 1993, razvil pa se 
je iz Mreţe za opozorila NATO, ki je bila ustanovljena leta 1987. Namen centra je za-
gotavljanje informacij in nasvetov glede obrambe ter vprašanj zunanje in varnostne 
politike, ki se tičejo Evrope, zlasti v okviru evropskih varnostnih institucij. CESD spre-
mlja dogajanje v naslednjih organizacijah in tematskih področjih: NATO, Evropska ko-

misija, Evropski svet in parlament, Sporazum o neširjenju atomskega oroţja, skupna 
zunanja in varnostna politika, evropska politika o varnosti in obrambi v EU, pogajanja 

v okviru konference o razoroţevanju, prepoved atomskih poskusov in raketna obram-
ba. CESD o teh vprašanjih stalno svetuje parlamentarcem/kam, novinarjem/kam, 
uradnikom/cam, diplomatom/kam in NVO. 
  

Center je vključen v mnoge mreţe, kot je PENN (Programme on European Nuclear Non 
-Proliferation), in je ustanovni član kontaktne skupine CFSP v Evropskem parlamentu, 
ki se ukvarja z varnostnimi in obrambnimi vprašanji. Leta 2001 je bil pokrovitelj Po-
svetovalnega foruma o raketni obrambi, ki je mesečno srečanje med EU, NATO, urad-
niki in uradnicami ter nevladnimi organizacijami v Evropskem parlamentu. 
 
Rue Stévin 115 

BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 0732 
Faks: +32 2 230 2467 

cesd@cesd.org 
http://www.cesd.org  
 

 

 
 
Christian Peace Movement - MCP 

 
CMP/MCP je bil ustanovljen leta 1923 in je tako ena najstarejših prostovoljnih mirovnih 
organizacij v zahodnem svetu. Zdruţuje kristjane in nekristjane v prizadevanju za dru-
ţbo, ki temelji na pravičnosti, miru in solidarnosti. Je mednarodno gibanje, ki temelji 
na sporočilu evangelijev. Deluje proti vsem oblikam nasilja, krivici in izkoriščanju ter 
proti ideološkemu, verskemu, političnemu, spolnemu, ekonomskemu in kulturnemu za-
tiranju. 

 

Gibanje je mednarodna asociacija s predstavništvi v Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, 
na Nizozemskem, v Švici, Španijii, na Portugalskem, Madţarskem, v Estoniji, Latviji, 
Ukrajini, Romuniji, Alţiriji, Malti, Čilu in Peruju. Goji prijateljske vezi in sodeluje z mno-
gimi skupinami iz drugih drţav, predvsem v Afriki in Juţni Ameriki. Aktivnosti so name-
njene zlasti mladim, v glavnem preko kratkotrajnih programov, kot so delovni tabori in 
seminarji. Projekti MPC se nanašajo na okolje, mir in varnost, človekove pravice itd. 

 
Praça da República, 18 - 3ş  
PO - 3000 Coimbra  
Tel./faks: +351 39 27459 
 
Christian Movement for Peace (CMP), Youth Action for Peace (YAP) 

Secrétariat International 
3, Avenue du Parc Royal 

BE - 1020 Bruxelles 
Tel.: +32 2 478 9410 
Faks: +32 2 478 9432 
yapis@xs4all.be 
http://www.yap.og 

 
 

mailto:cesd@cesd.org
http://www.cesd.org/
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European Bureau for Conscientious Objection - EBCO 
 
EBCO je evropska krovna organizacija, ki zdruţuje več kot 30 nacionalnih organizacij iz 
več kot 20 drţav, ki delujejo na področju ugovora vesti. Omogoča izmenjavo informa-
cij in izkušenj ter obvešča članske organizacije, politike in političarke ter zainteresirane 
posameznike in posameznice. Pri evropskih institucijah lobira v korist pravice do ugo-

vora vesti na evropski ravni. 
 
Poglavitni cilj EBCO je uveljavljanje ugovora vesti sluţenju vojske kot temeljne člove-
kove pravice, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. To vključuje tako ustrezno 
nacionalno zakonodajo kot mednarodno zavezujoče smernice. 
 

EBCO International Secretariat  

81a Avenue Jan Stobbaerts 
BE - 1030 Bruxelles 

Tel.: +32 2 215 79 08 

Faks: +32 2 245 62 97 

ebco@ebco-beoc.org 
http://www.ebco-beoc.org  
 

 

 
 
Pax Christi International 

 
Pax Christi International je neprofitno, nevladno katoliško mirovno gibanje, ki deluje 
na globalni ravni  zvezi z mnogimi vprašanji s področja človekovih pravic, varnosti, ra-

zoroţevanja, ekonomske pravičnosti in ekologije. Sestavljajo ga avtonomne nacionalne 
sekcije, lokalne skupine in pridruţene organizacije, ki delujejo v več kot 30 drţavah na 
vseh celinah in imajo več kot 60 tisoč članov. Večina rednega dela poteka prek komisij, 
tematskih in regionalnih delovnih skupin in svetovanj. 

 
Pax Christi International 
Rue du Vieux Marché aux Grains, 21 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 502 55 50   
Faks: +32 2 502 46 26 

hello@paxchristi.net 
http://www.paxchristi.net  
 

 

 
 
Quaker Council for European Affairs - QCEA 
 
QCEA, Svet kvekerjev za evropske zadeve, je bil ustanovljen leta 1979 za širjenje vre-
dnot Verske druţbe prijateljev (kvekerjev) v evropskem kontekstu. Izraţajo svojo vi-
zijo miru, človekovih pravic in pravične delitve svetovnih virov. Potencial Evrope vidijo 

v miroljubni, sočutni, odprti in pravični druţbi, ki uporablja svoj moralni vpliv za spod-
bujanje drugih ljudi in drţav k enakim ciljem. Njihovo delo temelji na spoštovanju člo-
vekovih pravic in spoštovanju vseh, vključno z drugače mislečimi. 
 
Square Ambiorix 50  
BE - 1000 Bruxelles  
Tel.: +32 2 230 49 35  

Faks: +32 2 230 63 70  
info@qcea.org  
http://www.quaker.org/qcea  
 

 

 
 

mailto:ebco@ifias.net
http://www.ebco-beoc.org/
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MLADI, OTROCI 
 
 

 
Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe – AEGGE-Europe 
 
AEGEE je ena največjih interdisciplinarnih študentskih zvez v Evropi. Predstavlja 
17.000 študentov in študentk, ki so aktivni v 260 univerzitetnih mestih v 42 drţavah 
po Evropi. 
 

AEGEE je sekularna, nestrankarska, neprofitna organizacija. Njene aktivnosti in projek-
ti slonijo na prostovoljnem delu članov in članic. Prizadeva si za uveljavljanje zdruţene 

Evrope brez predsodkov, odprto in strpno druţbo ter demokracijo, človekove pravice, 
tolerantnost, čezmejno sodelovanje, mobilnost in evropsko razseţnost izobraţevanja. 
Področja njenega delovanja so kulturne izmenjave, aktivno drţavljanstvo, visoko šol-
stvo ter mir in varnost. Z namenom spodbujanja mednarodnega sodelovanja in v izo-

gib omejitvam ne priznava nobene nacionalne ravni oz. uprave. Zato ima enkratno 
organizacijsko strukturo, ki temelji na lokalni ravni (kjer ljudje iz 260 avtonomnih 
organizacij neposredno udejanjajo cilje AEGEE tako, kot najbolj ustreza potrebam 
lokalne skupnosti) in evropski ravni (ki daje širok skupen okvir in usmeritev vsem lo-
kalnih aktivnostim in zagotavlja platformo za mednarodno sodelovanje v večkulturnih 
skupinah). 
 

Rue Nestor de Tiere 15 
BE - 1030 Schaarbeek/Bruxelles 
P. O. Box 72 

BE - 1040 Etterbeek/Bruxelles 
headoffice@aegee.org 
http://www.karl.aegee.org/aeg-web.nsf/HT/Intro 
 

 

 
 

ATD Quart - Monde, ATD Fourth World 
 
ATD Fourth World se ukvarja z najbolj revnimi, ranljivimi in zapostavljenimi skupno-
stmi. Svojo pozornost osredotoča na druţino, izobraţevanje in usposabljanje. Usta-
navlja vrtce, druţinske centre, organizira usposabljanje v osnovnih veščinah, opisme-
njevanje, redna srečanja univerz četrtega sveta ter umetniške in kulturne programe z 
otroki in mladino. 

 

ATD Fourth World deluje v osmih evropskih drţavah, Srednji in Severni Ameriki in 
mnogih drţavah v Afriki in Aziji. Gibanje deluje na tri načine: prek prisotnosti na civilni 
ravni in ukvarjanja z zelo revnimi druţinami in skupnostmi, v naselitvenih centrih, slu-
mih in izoliranih barakarskih naseljih, z raziskovanjem revščine v sodelovanju z revni-
mi ter vodenjem kampanj in mobilizacijo javnega mnenja na lokalni, nacionalni in 
mednarodni ravni. Njen dolgoročni cilj izkoreninjenja skrajne revščine je podlaga za 

njene pobude in kampanje z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi uradnimi telesi. 
 
ATD Fourth World ima posvetovalni status pri ECOSOC, UNICEF, ILO in Svetu Evrope. 
 
ATD Fourth World 
FR - 95480 Pierrelaye  

information@atd-fourthworld.org 
http://www.atd-quartmonde.org 

  
 

 

 

 
 

mailto:headoffice@aegee.org
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Europe's Children - Our Concern - ECOC 
 
Europe's Children - Our Concern (EC-OC) je prostovoljska organizacija za človekove 
pravice, ki si prizadeva pomagati otrokom in mladim v Evropi s teţavami pri učenju. 
Vse več ljudi v Evropi ţivi izven svoje matične domovine in mnogi med njimi, tako 
otroci kot odrasli, so del tistih 10 odstotkov prebivalstva, ki ima teţave pri učenju. V 

drţavi, katere učni sistem ni v njihovem materinem jeziku, pogosto teţko najdejo po-
moč. EC-OC otrokom in njihovim staršem pomaga z organizacijo usposabljanj za star-
še, učitelje in učiteljice ter druge profesionalce in profesionalke za odkrivanje učnih te-
ţav, ocenjevanje, pomoč in terapijo. EC-OC izvaja telefonsko svetovanje, prek katere-
ga lahko vsi, starši, otroci in učitelji, učiteljice, ki ţelijo pomoč ali informacije o teţavah 
pri učenju, najdejo sogovornika in nasvete. Zagotavljajo informacije o iskanju terapev-

tov, podpornih skupin in drugih virov, ponudbi podpornih in učnih programov na šolah 

in pomembnih dogodkih na področju teţav pri učenju.  
 
40 Rue Washington 
BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 537 4836 
Faks: +32 2 537 4836  

ecoc@ecoc.be 
http://www.ecoc.be 
 

 

 
 
European Children's Network - EURONET 
 

EURONET - European children's Network, je koalicija mreţ in organizacij, ki vodijo 
kampanje za interese in pravice otrok. Delijo skupno skrb, da so otroci kot skupina v 

Evropski uniji »nevidni« in da EU oblikuje zakonodajo, politike in programe, v katerih 
premalo oziroma sploh ne upošteva pravic in interesov otrok. Zaradi intenzivne kam-
panje Euroneta je bila v Amsterdamsko pogodbo iz leta 1997 prvič v zgodovini EU 
vključena omemba otrok, skupaj z drugimi zagotovili, ki se jih lahko uporablja za uve-
ljavljanje interesov otrok. 
 
Rue Montoyer 39 

BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 512 4500 
Faks: +32 2 513 4903 
europeanchildrenetwork@skynet.be 
http://www.europeanchildrensnetwork.org 

 
 

 
 
European Federation for the Education of Children of Occupational Travellers - 

EFECOT 
 
Poslanstvo EFECOT je optimizirati izobraţevanje poklicnih popotnikov in popotnic v Ev-
ropi. Sestavni del njihovih poklicev so potovanja, zaradi česar nimajo stalnega prebi-
vališča. Poglavitne skupine poklicnih popotnikov in popotnic so skupnosti na barkah, 
cirkuške skupnosti, sejemske skupnosti in sezonski delavci in delavke. Za doseganje 
svojih ciljev EFECOT sodeluje z raznimi organizacijami v evropski mreţi. Večino aktiv-

nosti izvaja s pomočjo Evropske komisije.  
 
Rue de la Limite 6 

BE - 1210 Bruxelles 
Tel.: +32 2 227 40 60 
Faks: +32 2 227 40 69 
efecot@efecot.net 

http://www.efecot.net 
 

 

mailto:ecoc@ecoc.be
http://www.ecoc.be/
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European Forum for Children Welfare 
 
European Forum for Children Welfare je nevladna organizacija, ki si prizadeva za uve-
ljavljanje blaginje otrok pri evropskih institucijah in spodbujanje visokokakovostne 
prakse v celi Evropi. Prizadeva si za izboljšanje kakovosti ţivljenja otrok in mladih v 
EU. Še zlasti si prizadeva za zagotavljanje storitev za pomoči potrebne otroke in tiste, 

katerih pravice so kršene s strani posameznikov, posameznic ali drţav članic EU, ter za 
pomoč institucijam EU pri razumevanju potreb otrok in primernih odzivih nanje. 
 
Njene aktivnosti obsegajo študije, mesečne okroţnice in druge publikacije, 
spodbuja-nje partnerstev in organizacijo konferenc. Cilji evropskega foruma 
za otroke so zbira-nje informacij in modelov dobre prakse in njihovo 

razširjanje po EU, nadziranje in vpli-vanje na zakonodajo in oblikovanje 

politik EU, ki se nanašajo na otroke, vplivanje na kriterije za razdeljevanje 
sredstev EU in zagotavljanje pravičnega deleţa proračunskih virov EU za 
otroke, delovanje v partnerstvu z institucijami EU ter spodbujanje medna-
rodne izmenjave izkušenj in veščin pri zagotavljanju storitev. 
 
Rue Defacqz, 1 

BE - 1050 Bruxelles  
Tel.: +32 2 534 55 47 
Faks: +32 2 534 52 75 
efcw@dproducts.be 
www.eurplace.org/orga/efcw  
 

 

 

 
International Association of Students in Economics and Management -   

AIESEC International 
 
AIESEC je največja študentska organizacija na svetu. Je globalna mreţa z 50.000 člani 
in članicami v več kot 83 drţavah in območjih, na več kot 800 univerzah po svetu. 
AIESEC vsako leto omogoča mednarodne izmenjave tisočev študentov študentk in no-
vih diplomantov in diplomantk, s katerimi nabirajo izkušnje kot plačani pripravniki, pri-
pravnice ali prostovoljci, prostovoljke v nevladnih organizacijah. Poslanstvo organizaci-

je je prispevati k razvoju svojih drţav in ljudi preko mednarodnega razumevanja in so-
delovanja. 
 
AIESEC International 
Teilingerstraat 126, 3032-AW 

NL - Rotterdam 
Tel.: +31 10 443 4383 

Faks: +31 10 265 1386 
info@ai.aiesec.org 
http://www.aiesec.org  
 

 

 
 
Save the Children 
 
Save the Children se bori za pravice otrok in zagotavlja neposredno in trajno izbolj-

šanje ţivljenja otrok po svetu. 28 organizacij Save the Children sestavlja Mednarodno 
zvezo (International Save the Children Alliance), ki je največje neodvisno gibanje za 
otroke na svetu in pomaga otrokom v več kot 111 drţavah.  

 
Evropske skupina Save the Children (Save the Children Europe Group) je mreţa orga-
nizacij Save the Children, ki delujejo v osmih drţavah Evropske unije in štirih drţavah 
nečlanicah. Prizadeva si za uveljavljanje pravic otrok v Evropi in drugje po svetu s pro-

moviranjem interesov otrok pri oblikovanju politik, financiranju in programih na evrop-
ski ravni. Ima zagovorniško pisarno v Bruslju in si za doseganje ciljev prizadeva z izva-

mailto:efcw@dproducts.be
http://www.eurplace.org/orga/efcw
mailto:info@ai.aiesec.org
http://www.aiesec.org/
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janjem raziskav in lobiranjem pri institucijah EU. Sodeluje tudi z drugimi nevladnimi 
organizacijami in mreţami na področju socialne politike, razvoja, azila in revščine. 
 
Save the Children Bruxelles Office (Europe Group) 
Rue Montoyer 39 
BE - 1000 Bruxelles 

Tel.: +32 2 512 78 51 
Faks: +32 2 513 49 03 
savechildbru@skynet.be 
www.savethechildren.net 
http://www.savethechildren.net/alliance/index.html 
 

 

 

 
World Organisation of the Scout Movement - WOSM 

 
Poslanstvo skavtstva je prispevati k izobrazbi mladih ljudi preko vrednostnega sistema, 
ki temelji na skavtski prisegi in zakonih. Prizadevajo si graditi boljši svet, v katerem so 
ljudje izpolnjeni kot posamezniki, posameznice in imajo konstruktivno vlogo v ţivlje-
nju. To dosegajo prek njihove vključitve v proces neformalnega izobraţevanja v letih, 
ko se izoblikujejo, in sicer z uporabo posebnih metod, ki osebo izoblikujejo tako, da se 
lahko zanese sama nase in podpira druge ter postane odgovorna in prizadevna. Poma-

gajo jim pri oblikovanju vrednostnega sistema, ki sloni na duhovnih, socialnih in oseb-
nih principih. 
 
Box 241 

CH - 1211 Geneva 4 
Tel.: +41 22 705 1010  

Faks: +41 22 705 1020 
worldbureau@world.scout.org  
http://www.scout.org/front/index.shtml 
 

 

 
 
Young European Federalists - JEF 
 
Mladi evropski federalisti in federalistke so naddrţavno politično gibanje, ki je aktivno 
v večini evropskih drţav. Je avtonomna mladinska organizacija. Čeprav je nestrankar-

ska in se ne identificira z nobenim političnim gibanjem, z njimi izmenjuje mnenja in iz-
kušnje. Njihove sogovornice so politične stranke, evropske, nacionalne in lokalne insti-

tucije in asociacije ter splošna javnost. V tem pogledu je politično gibanje, ni pa stran-
ka. Njen namen ni neposredno upravljanje politične moči – svoje aktivnosti usmerja k 
doseganju mednarodne demokracije prek vzpostavitve federalnih sistemov v Evropi in 
svetu. Za večjo mednarodno demokracijo si prizadevajo predvsem v Evropi. Cilj JEF je 

delovanje za oblikovanje Evropske federacije kot prvega koraka k Svetovni federaciji 
ter oblikovanje bolj pravične in demokratične federalne druţbe.  
 
European Secretariat 
Chaussée de Wavre 214d 
BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 512 00 53 

Faks: +32 2 626 95 01 
info@jeFR - europe.net 
http://www.jeFR - europe.net 

 
 

 

mailto:savechildbru@skynet.be
http://www.savethechildren.net/
http://www.savethechildren.net/alliance/index.html
mailto:worldbureau@world.scout.org
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mailto:info@jef-europe.net
http://www.jef-europe.net/
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OKOLJE 
 
 

 
Association for Emissions Control by Cataliyst - AECC 
  
AECC je leta 1978 ustanovljena zveza za nadzor izpušnih plinov s katalizatorjem s se-
deţem v Bruslju. Je mednarodna zveza evropskih podjetij, ki proizvajajo tehnologije za 
nadzor izpušnih plinov pri avtomobilih. Tehnologija njenih članov je sestavni del vseh 
novih avtomobilov in vse večjega števila komercialnih vozil, avtobusov in motornih vo-

zil v Evropi. 
 

Glavni cilj zveze je omogočanje in spodbujanje visoke tehnologije pri nadzoru izpušnih 
plinov, zbiranje in širjenje informacij o zakonih in predpisih, varnosti in okoljskih vidi-
kih, študij o emisijah motornih vozil in metodah njihovega nadzora, spodbujanje tehni-
čnih standardov, testiranje postopkov in varnostnih predpisov in podpiranje programov 

znanstvenih raziskav, ki so povezane s cilji zveze. Prizadeva si za razširjanje izsledkov 
na konferencah in znanstvenih publikacijah. Za ta namen izdaja AECC Newsletter, ki 
obravnava razvoj mednarodnih predpisov.   
 
Avenue de Tervueren, 100 
BE - 1040 Bruxelles  
Tel.: +32 2 743 24 90 

Faks: +32 2 743 24 99  
info@aecc.be 
http://www.aecc.be/en/default.htm 
 

 

 
 
Climate Action Network Europe - CAN 
  
Climate Action Network (CAN) je svetovna mreţa več kot 365 nevladnih organizacij, ki 

delujejo na področju spodbujanja vlad, zasebnega sektorja in posameznikov, posame-
znic k omejevanju podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, na okoljsko trajnostno 
raven. 
 
CAN-Europe je neprofitna organizacija, ki od leta 1989 deluje kot koordinacijska pisar-
na okoljskih skupin v Zahodni Evropi (EU, Islandiji, Norveški in Švici), ki so dejavne na 
področju okoljskih sprememb. Nevladnim organizacijam zagotavlja forum, na katerem 

izmenjavajo ideje, strokovno znanje, strategije in informacije o podnebnih spremem-

bah, spodbujajo  akcije in povezovanje s širšimi prizadevanji.  
 
CAN-Europe svojim članom zagotavlja vire informacij o razvoju politik na mednarodni 
in EU ravni - z elektronsko pošto, spletno stranjo, mesečno okroţnico in prek dogod-
kov. S povezovanjem z raznimi deleţniki in institucijami zagotavlja predstavljanje po-
gledov NVO v širši politični areni. Ena njegovih poglavitnih nalog je omogočanje uskla-

jevanja dela članov na področju podnebnih sprememb in sodelovanja z drugimi ciljnimi 
območji delovanja svetovne mreţe CAN v Afriki, J in JV Aziji, J Ameriki, ZDA, Kanadi, 
Avstraliji in Srednji in V Evropi. CAN-Europe gradi partnerstva z industrijo, poslovnim 
svetom, tragovinskimi povezavami, lokalnimi oblastmi in drugimi sektorji druţbe. 
 
Rue de la Charite, 48 

BE - 1210 Bruxelles 
Tel.: +32 2 229 52 20 

Faks: +32 2 229 52 29 
info@climnet.org 
www.climnet.org 
 

 

 
 

mailto:info@aecc.be
http://www.aecc.be/en/default.htm
mailto:info@climnet.org
mailto:info@climnet.org
http://www.climnet.org/
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Earth Action International - EA 
  
EarthAction gradi globalno mreţo za spodbujanje aktivnosti, ki lahko sočasno mobili-
zira ljudi po celem svetu. Cilj mreţe je spodbuditi vse večje število ljudi k izvajanju pri-
tiska na svoje vlade in korporacije za reševanje svetovnih problemov. Mreţa vključuje 
več kot 2000 skupin drţavljanov in drţavljank v več kot 160 drţavah (od katerih sta 

dve tretjini drţav v razvoju), stotine članov in članic parlamentov in vse večje število 
zainteresiranih drţavljanov in drţavljank. Več sto novinarjev in novinark po svetu je 
naročnikov medijskih gradiv, ki jih izdaja mreţa. 
 
Strategija Earth Action je oblikovanje globalne mreţe za pozivanje k aktivnostim (t. i. 
Global Action Alert Network), neke vrste Amnesty International za planet, ki jo sestav-

ljajo posamezniki in posameznice, skupine in zakonodajalci, ki so pripravljeni sodelo-

vati pri reševanju globalnih problemov. Posebno pozornost namenja izzivom izgrajeva-
nja bolj demokratičnega in učinkovitega sistema OZN za reševanje teh problemov. 
Večkrat na leto sodelujoče v mreţi pozove k aktivnosti s t. i. planet postcards. Vsaka 
razglednica je namenjena posebni temi in zagotavlja informacije, ki so potrebne za na-
slavljanje sporočil vladam ali korporativnim načrtovalcem politik.  
 

European Coordinator 
EarthAction 
29 The Grove 
GB - Deal, CT14 9TL 

Tel.: +44 1304 380 586  
Faks: +44 1304 389 194  
wye@earthaction.org.uk 

www.earthaction.org  
 

 

 
 
Environmental Law Network International - ELNI 
  

ELNI je mreţa pribliţno 350 posameznikov, posameznic in organizacij, ki se ukvarjajo 
z okoljskim pravom. ELNI zagotavlja mednarodni forum za izmenjavo novic, pogledov, 
idej in izkušenj s področja okoljskega prava in tako spodbuja komunikacijo in sodelo-
vanje na mednarodni ravni. V mnogih drţavah se pravniki ukvarjajo z nekaterimi vidiki 
okoljskega prava (v sodelovanju z okoljskimi pobudami, organizacijami ali kot zakono-
dajalci), zato so stiki in komunikacija med njimi nujni za uspešno in učinkovito izvaja-
nje okoljskega prava. ELNI zato uskljajuje številne aktivnosti s pomočjo Koordinacijske 

pisarne v Okoljskem inštitutu v nemškem Darmstadtu, ki je nevladni in neprofitni razi-

skovalni inštitut. Pisarna deluje kot informacijski center, v katerem lahko člani in čla-
nice dobijo informacije o drugih, ki delujejo na področju okoljskega prava, s čimer 
spodbuja sodelovanje in razvoj mednarodnih projektov. 
 
c/o Öko-Institut e. V. 
Elisabethenstraße 55-57 

DE - 64283 Darmstadt   
Tel.: +49 6151 / 8191 31  
Faks: +49 6151 / 8191 33 
h.unruh@oeko.de   
http://www.oeko.de/elni 
 

 

 
 

Environmental Policy Centre - ENHESA 

 
Enhesa je globalno svetovalno in regulativno podjetje na področju okolja, varnosti in 
zdravja. Zaposleni v Centru za okoljsko politiko skupaj z globalno mreţo svetovalcev 
zagotavljajo strateške informacije in smernice o trenutnih in nastajajočih zakonih, 
predpisih, standardih in pobudah znotraj industrije na mednarodni, nacionalni in lokal-

mailto:wye@earthaction.org.uk
http://www.earthaction.org/
mailto:h.unruh@oeko.de?subject=elni%20infos%20via%20web%20pages
http://www.oeko.de/elni/
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ni ravni. Njihovi projekti pokrivajo 75 drţav sveta, vključno s celotno EU, srednjo in 
vzhodno Evropo, Afriko, Azijo, Pacifikom in obema Amerikama. 
 
Vprašanjem okolja, varnosti in zdravja v okviru trajnosti, standarda ISO 14000 in kor-
porativni odgovornosti multinacionalk namenjajo vse več pozornosti. Poslanstvo Enhe-
se je pomoč multinacionalkam pri identifikaciji zahtev predpisov in zagotavljanju njiho-

vega spoštovanja v paksi. 
 
Center za okoljsko politiko je bil ustanovljen leta 1989 v Washingtonu. Sedeţ Enhese 
je v Bruslju, ima pa tudi regionalne predstavnike v Washingtonu, Firencah in Tokiju ter 
mreţo svetovalcev in svetovalk po vsem svetu. 
 

15 Rue du Mail 

BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 775 97 97 
Faks: +32 2 775 97 99 
td@enhesa.com 
 
4320 Clearbrook Lane 

Kensington 
MD 20895, USA 
Tel. / faks: +1 301 30 13 92 
pcb@enhesa.com 
 

 

 
 

EPHA Environment Network - EEN 
 

EEN je mednarodna nevladna organizacija, ki zagovarja varovanje okolja kot sredstvo 
za izboljšanje zdravja in blaginje. Članske skupine in organizacije delujejo na področjih 
zdravstva, okolja, ţensk itd. EEN ima raznovrstno članstvo, ki vključuje nevladne orga-
nizacije, profesionalna zdruţenja zdravnikov in zdravnic ter delavk in delavcev zdrav-
stvene nege, akademske institucije in neprofitne organizacije. Trenutno ima 29 članov, 
med katerimi je 5 mednarodnih organizacij, 10 evropskih mreţ in 14 nacionalnih oz. 
lokalnih organizacij. Člani EEN so deleţni stalnih posvetovanj o političnih vprašanjih in 

izmenjave informacij prek srečanj za koordinacijo politik v Bruslju ter virtualnih delov-
nih skupin. Trenutne kampanje si prizadevajo za zagotavljanje standardov okoljske 
politike, ki bi odgovarjali potrebam otrok, spodbujanje izvajanja Akcijskega načrta EU 
za okolje in zdravje, promocijo politike EU o kemikalijah, znane kot REACH, tesno so-
delovanje z drugimi evropskimi NVO in spodbujanje posebne zavezanosti ranljivim 

skupinam, ki se srečujejo z največjimi zdravstvenimi teţavami, povezanimi z okoljem. 
 

39-41 Rue d’Arlon 
BE - 1000 Bruxelles  
Tel.: +32 2 233 3875 
Faks: +32 2 233 3880  
info@env-health.org 
http://www.env-health.org 

 
 

 
 

Eurogroup for Animal Welfare 
 
Eurogroup je vodilna organizacija za varstvo ţivali v Evropi. Kot taka je postala prizna-

na kot zanesljiv in učinkovit partner v dialogu z institucijami EU in drugimi, ki so v Ev-
ropi aktivni na tem področju. Njena mreţa stalno raste in vključuje organizacije za var-
stvo ţivali v novih drţavah članicah EU. 
 

Eurogroup si prizadeva za zmanjševanje trpljenja ţivali s promocijo varstva ţivali kot 
osrednjega elementa trajnostnega razvoja. V današnji EU so varstvo ţivali, potrošniška 

mailto:td@enhesa.com
mailto:pcb@enhesa.com
mailto:info@env-health.org
http://www.env-health.org/
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vprašanja in gospodarski dejavniki vedno bolj povezani med seboj. Eurogroup si priza-
deva za zagotavljanje upoštevanja blaginje ţivali v vseh relevantnih politikah EU, spre-
jem zakonodaje EU za varstvo ţivali in njeno izvajanje. S predstavljanjem pogledov 
drţavljanov in drţavljank, potronic in potrošnikov evropskim institucijam zagotavlja 
kanal za mnenja civilne druţbe in omogoča odziv institucij nanje.  
 

6 Rue des Patriotes  
BE - 1000 Bruxelles  
Tel.: +32 2 740 08 20  
Faks: +32 2 740 08 29 
info@eurogroupanimalwelfare.org  
www.eurogroupanimalwelfare.org  

 
 

 
 

European Bureau for Conservation and Development - EBCD 
 
Poslanstvo EBCD je promoviranje koncepta trajnostne rabe obnovljivih naravnih virov, 
vključno z vrstami in ekosistemi, v skladu s principi Svetovne strategije za ohranjanje 
narave (World Conservation Strategy, ki so jo leta 1980 oblikovale IUCN, UNEP in 
WWF), Agendo 21 in deklaracijo iz Ria na način, ki je v sladu s principi trajnostnega 
razvoja in ohranjanja biološke raznovrstnosti. 

 
10 Rue de la Science 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 22 28 

Faks: +32 2 230 82 72 
raniero.leto@ebcd.org 

www.ebcd.org 
 

 

 

 
European Cyclists' Federation - ECF  
 
Evropska federacija kolesarjev in kolesark ECF si prizadeva za čim širšo uporabo koles 
ter s tem za trajnostno mobilnost in javno blaginjo. Za doseganje tega cilja si priza-
deva za spremembo odnosa, politik in razdeljevanje proračunskih sredstev na evropski 
ravni. 

 
ECF spodbuja in organizira izmenjavo informacij in strokovnega znanja o transportnih 

politikah in strategijah, ki so povezane s kolesarstvom in delom kolesarskih gibanj. Pri-
zadeva si za spodbujanje kolesarstva v evropskih drţavah kot gospodarnega, učinkovi-
tega, zdravega in okolju prijaznega načina prevoza in rekreacije; dvig statusa kolesar-
jenja in priznavanje koristi kolesarjenja za posameznika, posameznico in druţbo v ce-

loti; spodbujanje presoje potreb kolesarjev in kolesark v Evropi v vseh ozirih načrtova-
nja in upravljanja prometa, okolja, varnosti in zdravja ter spodbujanje kolesarstvu pri-
jaznih razmer po Evropi. Izvaja raziskave o vprašanjih, ki se tičejo kolesarstva, prevo-
za, okolja in varnosti, zagotavlja informacije in nasvete, ki članskim organizacijam po-
magajo pri njihovih nacionalnih in mednarodnih aktivnostih, spodbuja izmenjavo infor-
macij in strokovnega znanja med njimi, omogoča dostop storitev članskih organizacij 
posameznikom, posameznicam in organizacijam v drugih drţavah. Redno organizira 

konference o kolesarjenju, prevozu, okolju in varnosti ter informira in ozavešča o 
potrebah in koristih kolesarjenja preko mednarodnih teles in institucij, politike, načrto-
vanja, zdruţenj proizvajalcev in trgovcev, turističnih agencij, ki ponujajo kolesarske 

počitnice ter okoljskih in transportnih skupin. 
 
c/o ADFC 
Grünenstrasse 120 

DE - 28199 Bremen 

mailto:info@eurogroupanimalwelfare.org
http://www.eurogroupanimalwelfare.org/
mailto:raniero.leto@ebcd.org
http://www.ebcd.org/
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Tel.: +49 421 346 29 / 39 
Faks: +49 346 29 50 
office@ecf.com 
http://www.ecf.com  

  
 

 
 
European Federation for Transport and Environment - T&E 
  
T&E je evropska krovna organizacija NVO, ki delujejo na področju transporta in okolja. 
Vanjo je vključenih kakšnih 40 nevladnih organizacij v 20 drţavah, vključno z EFTO in 
vzhodno ter srednjo Evropo. Zagovarja trajnostni promet v Evropi, kar pomeni promet, 

ki je okoljsko odgovoren, ekonomsko zdrav in socialno pravičen. 

 
Evropska federacija za transport in okolje je bila ustanovljena leta 1989 zaradi ugoto-
vitve, da je veliko političnih odločitev, ki vplivajo na povzročanje okoljske škode zaradi 
prometa (v pozitivnem ali negativnem smislu), sprejetih na evropski ravni. Med temi 
so postavljanje pravih cen, omejevanje emisij vozil, standardi kakovosti goriv, financi-
ranje infrastrukture, varnostne zahteve, standardi kakovosti zraka, deregulacija itd. 

 
Rue de la Pépinière, 1  
BE - 1000 Bruxelles  
Tel.: +32 2 502 9909    
Faks: +32 2 502 9908 
http://www.t-e.nu 
 

 

 
 
European Natural Heritage Fund - Euronatur 

  
European Nature Heritage Fund (Euronatur) je neodvisna nemška fundacija za varova-
nje narave z mednarodno razseţnostjo. Sklad je bil ustanovljen v Evropskem letu oko-
lja 1987. Na začetku je imel le malo zaposlenih, razvil pa se je v mednodno mreţo, v 
kateri je več kot 300 znanstvenikov/ic, naravovarstvenikov/ic in okoljskih strokov-
njakov/inj iz več kot 30 drţav, ki jih podpirajo tisoči prostovoljcev in prostovoljk. Vsi 

projekti mreţe Euronatur temeljijo na znanstvenem vedenju. Euronatur vzdrţuje dialog 
z drugimi organizacijami in poslovnim svetom. 
 
Konstanzer Str. 22 
DE - 78315 Radolfzell 

Tel.: +49 7732 92720 
Faks: +49 7732 927222 

info@euronatur.org 
http://www.euronatur.org 
 

 

 
 
Friends of the Earth, European Coordination - CEAT 
 
Friends of the Earth International je največja okoljska mreţa, ki zdruţuje 73 nacional-
nih članskih organizacijah in kakšnih 5000 lokalnih skupin aktivistov in aktivistk na 

vseh celinah. Njena evropska veja je največja okoljska mreţa v Evropi, ki jo zdruţuje 
prepričanje v aktivizem civilne druţbe in učinkovito nacionalno in mednarodno zago-
vorništvo. 

 
FoE Europe vpliva na politiko EU in ozavešča o okoljskih temah z zagotavljanjem red-
nih informacij institucijam, medijem in javnosti preko kampanj, publikacij in dogodkov. 
Mreţo podpira s predstavljanjem, nasveti in usklajevanjem pri oblikovanju politik v EU 

in Evropi, izmenjavo znanj, veščin, orodij in virov in omogočanjem sodelovanja ljudi v 

mailto:office@ecf.com
http://www.ecf.com/
http://www.t-e.nu/
mailto:info@euronatur.org
http://www.euronatur.org/
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mednarodnih kampanjah preko lokalnih skupin aktivistov, aktivistk in nacionalnih or-
ganizacij v več kot 30 evropskih drţavah. 
 
Cilji FoE Europe so spodbujati okoljsko trajnostne druţbe na lokalni, nacionalni, regio-
nalni in globalni ravni, zaščita zemlje pred nadaljnjo škodo in popravljanje škode, ki jo 
okolju povzočajo človeške aktivnosti in malomarnost, ohranitev okoljske, kulturne in 

etnične raznovrstnosti, povečanje sodelovanja ljudi pri demokratičnem sprejemanju 
odločitev ter doseganje okoljske, socialne, ekonomske in politične pravičnosti in ena-
kega dostopa do virov in priloţnosti na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni 
ravni. 
 
Rue Blanche 15 

BE - 1050 Bruxelles 

Tel.: +32 2 542 0180 
Faks: +32 2 537 5596 
info@foeeurope.org  
http://www.foeeurope.org 
 

 

 
 
Global Legislators Organisation for a Balanced Environment European Union 
- Globe EU 

 
GLOBE je mednarodna mreţa nevladnih organizacij, ustanovljena leta 1989, katere 
članstvo je odprto za demokratične člane in članice parlamentov. Cilji GLOBE so pove-
čanje mednarodnega sodelovanja med parlamentarci pri vprašanjih globalnega okolja, 

osvetljevanje okoljskih problemov in pozivanje k učinkovitemu odzivu vlad in vodite-
ljev zasebnega sektorja, predlaganje alternativnih pristopov in oblikovanje skupne sve-

tovne okoljske politike. GLOBE ima posvetovalni status pri ECOSOC, status opazovalca 
pri Okvirni konvenciji OZN o okoljskih spremembah, UNDP in Svetovnemu okoljskemu 
skladu GEF. Ima več kot 1200 članov v več kot 100 drţavah, za katere skrbi sedem re-
gionalnih pisarn v Juţni Afriki, Ruski federaciji, Indiji, Japonski, ZDA in Belgiji ter do-
datne pisarne v parlamentih regionalnih mreţ. Regionalna pisarna za Evropo v Belgiji 
pokriva delo GLOBE Europe in GLOBE EU. Evropski parlamentarci sodelujejo pri spod-
bujanju varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Sodelujejo z GLOBE EU, ki jim po-

maga pri usklajevanju dela za doseganje večjega vpliva in učinkovitejše naslavljanje 
nujnosti in obsega okoljskih groţenj, ki pretijo Evropi in svetu. 
 
GLOBE International Secretariat 
1636 R Street NW, Third Floor 

Washington, DC 20009, USA  
Tel.: +1 202 265 8283  

Faks: +1 202 265 8291  
info@globeinternational.org  
http://www.globeinternational.org 
http://users.swing.be/aude.lemens 
http://www.greenyearbook.org/ngo/others.htm 
 

 

 
 
Green 9 

 
Neformalno platformo okoljskih nevladnih organizacij Green 9 sestavljajo naslednje or-

ganizacije: European Environmental Bureau, BirdLife International - European 

Commu-nity Office, Climate Action Network Europe, European Federation for 

Transport and En-vironment (T&E), Friends of the Earth Europe, Friends of 

Nature International, Green-peace - European Unit, WWF European Policy 

Office in European Public Health Alliance Environment Network. 
 

mailto:info@foeeurope.org
http://www.foeeurope.org/
mailto:info@globeinternational.org
http://www.globeinternational.org/
http://users.swing.be/aude.lemens/
http://www.greenyearbook.org/ngo/others.htm
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Predstavlja jih kontaktna skupina pri Evropskem okoljskem uradu (European Environ-
mental Bureau), ki je največja federacija okljskih organizacij drţavljanov v Evropi.  
 

European Environmental Bureau 
Tel.: +32 2 289 1090  
Faks: +32 2 289 1099 
eeb@eeb.org 
http://www.eeb.org  
www.act4europe.org 
 

 

 
 

Greenpeace International - European Unit 
 
Greenpeace je neprofitna organizacija, ki je prisotna v 40 drţavah Evrope, Ameriki, 
Aziji in Pacifiku. Proti degradaciji okolja se bori ţe od leta 1971. Kot globalna organi-
zacija se osredotoča na najbolj pereče svetovne groţnje biotski raznovrstnosti in oko-
lju. S kampanjami si prizadeva za zaustavitev podnebnih sprememb, zaščito prago-
zdov, rešitev oceanov, zaustavitev kitolova, nasprotovanje genetskemu inţeniringu, 

zaustavitev jedrskih poskusov, odstranitev toksičnih kemikalij in spodbujanje trajno-
stne trgovine. Spodbuja odprto in informirano debato o okoljskih izbirah druţbe, pri 
čemer za doseganje ciljev uporablja raziskave, lobiranje, tiho diplomacijo, kot tudi od-
mevna nenasilna soočenja za dvigovanje ravni in kakovosti javne razprave. Green-
peace ima 2,8 milijona privrţencev po svetu in milijone spodbuja k delovanju. Evrop-
ka enota Greenpeacea vodi okoljske kampanje z razkrivanjem pomanjkljivosti politik in 
zakonov EU in spodbujanjem načrtovalcev politik EU k izvajanju progresivnih rešitev.   

 
Rue Belliard 199 
BE - 1040 Bruxelles 
Tel.: +32 2 274 1900 
Faks: +32 2 274 1910 
european.unit@diala.greenpeace.org 

www.greenpeace.org 
http://eu.greenpeace.org/issues/about.html 
 

 

 
 
Institute for European Environmental Policy - IEEP 
  
Inštitut za evropsko okoljsko politiko je vodilni center za analiziranje in razvoj okolj-

skih politik v Evropi. Je neodvisna neprofitna organizacija s pisarnama v Londonu in 
Bruslju. Zagotavlja nepristranski analitičen pogled na politike, pri čemer se ukvarja s 

perečimi kratkoročnimi vprašanji in dolgoročnimi strateškimi študijami. Osredotoča se 
predvsem na okoljske politike in politike trajnega razvoja Evropske unije in na relevan-
tne aspekte drugih politik, kot so kmetijstvo, promet, regionalni razvoj, razvoj podeţe-
lja ter ribištvo. Aktivno se vključuje tudi v oblikovanje politik na nacionalni ravni. 
Ozavešča o politikah, ki oblikujejo okolje v Evropi, in si prizadeva za oblikovanje po-
litik, ki bi bile skladne s trajnostnim pristopom. Izvaja raziskave, analize ter zagotavlja 

svetovalne in informacijske storitve. Partnerji in uporabniki le-teh so mednarodne or-
ganizacije in evropske institucije, lokalne oblasti, nevladne organizacije, industrija itd. 
Sodeluje prek mreţe podobnih institutov, v njegovem interdisciplinarnem osebju pa so 
strokovnjaki in strokovnjakinje s področja prava, naravoslovja in druţboslovja s širo-
kimi evropskimi izkušnjami. Tesno sodeluje z mreţo sodelavcev in sodelavk na univer-
zah, specializiranih inštitutih in svetovalnih organizacijah iz vse Evrope.  

 

28 Queen Anne's Gate 
London  
GB - SW1H 9AB 
Tel.: +44 207 799 2244 

mailto:eeb@eeb.org
http://www.eeb.org/
http://www.act4europe.org/code/en/sect.asp?Page=39&menuPage=39
mailto:european.unit@diala.greenpeace.org
http://www.greenpeace.org/
http://eu.greenpeace.org/issues/about.html
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Faks: +44 207 799 2600 
central@ieeplondon.org.uk 
 
8 Avenue des Gaulois 
BE - 1040 Bruxelles 
Tel.: +32 2 738 7471 / 7474 

Faks: +32 2 732 4004 
central@ieeplondon.org.uk 
http://www.ieep.org.uk 
 

 

 
 
International Fund for Animal Welfare, EC Office - IFAW 

  
IFAW je ena od vodilnih mednarodnih organizacij za dobrobit ţivali, ki ima po štirih de-

setletjih delovanja okrog dva milijona podpornikov in podpornic iz vsega sveta in vklju-
čuje več kot 200 izkušenih vodij kampanj, pravnih in političnih strokovnjakov in stro-
kovnjakinj ter mednarodno priznanih znanstvenikov in znanstvenic, ki delujejo v ura-
dih v 13 drţavah po svetu. Sodeluje z vladami in podobno mislečimi organizacijami po 
svetu za doseganje trajnih rešitev na področju blaginje ţivali in naravovarstvenih izzi-
vov.  
 

Pisrna IFAW za Evropsko unijo vodi prizadevanja za usmerjanje pozornosti na blaginjo 
ţivali ţe več kot deset let. Trenutno je osredotočena na ogroţanje evropskih pristani-
ških pliskavic zaradi modernih tehnik ribolova (kar je še posebno kritično v Baltiku) in 
katastrofalnih posledic rastoče ilegalne trgovine z divjačino (t. i. bushmeat) iz zahodne 

in centralne Afrike ter na zaščito divjih ţivali in rastlin z izvajanjem konvencije CITES.   
 
European Union  
13 Rue Boduognat 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 9717 
Faks: +32 2 231 0402  
generaleu@ifaw.org 
www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=17994  
 

 

 
 
International Life Sciences Institute - ILSI Europe   
 
Mednarodni inštitut za znanosti o ţivljenju - ILSI je neprofitna svetovna fundacija, 

ustanovljena leta 1978 za širjenje razumevanja znanstvenih tem, ki se nanašajo na 
varnost prehrane, toksikologijo, nutricionizem, ocenjevanje tveganja in okolje. S 
povezovanjem znanstvenikov in znanstvenic iz akademskih, vladnih, industrijskih kro-
gov ter javnega sektorja si prizadeva za uravnoteţen pristop k reševanju problemov in 
skrbi za javno blaginjo. 
 
ILSI Europe je bil ustanovljen leta 1986 z namenom identificiranja in ocenjevanja 

omenjenih problemov prek simpozijev, delavnic, ekspertnih skupin in publikacij. Nje-
gov cilj je spodbujati razumevanje in reševanje znanstvenih vprašanj. Finančno ga 
podpirajo predvsem člani iz industrije. 
 
Avenue E. Mounier, 83, Box 6 
BE - 1200 Bruxelles 

Tel.: +32 2 771 0014 
Faks: +32 2 762 00 44  
info@ilsieurope.be 
http://europe.ilsi.org 
 

 

 

mailto:%20central@ieeplondon.org.uk
mailto:central@ieeplondon.org.uk
http://www.ieep.org.uk/
mailto:generaleu@ifaw.org
http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=17994
mailto:info@ilsieurope.be
http://europe.ilsi.org/
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Milieukontakt Oost-Europa 
 
Milieukontakt Oost-Europa sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki se v Evropi in Aziji 
ukvarjajo z okoljsko tematiko. Ustanovljena je bila leta 1988, trenutno pa je aktivna v 
18 drţavah in vzdrţuje mreţo več kot tisoč NVO na vzhodu in zahodu, ki delujejo na 
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

 
Milieukontakt Oost-Europa podpira okoljsko trajnost v evropskih in azijskih drţavah. 
Za ta namen išče in podpira partnerje, ki si prizadevajo za trajnostno, demokratično in 
okoljsko neškodljivo druţbo. Neposredno podpira nevladne organizacije prek usposa-
bljanj, delavnic, nasvetov in financiranja ter pomaga pri vzpostavljanju in organizaciji 
tesnega institucionalnega sodelovanja (t. i. twinninga) med NVO v različnih drţavah ter 

omogoča delovanje evropskih in azijskih NVO na evropski ravni. 

 
P. O. Box 18185 (pošta) 
NL - 1001 ZB Amsterdam  
 
Plantage Middenlaan 2 D (obiskovalci) 
NL - 1018 DD Amsterdam  

Tel.: +31 20 639 27 16 
Faks: +31 20 639 13 79 
info@milieukontakt.nl  
http://www.milieukontakt.nl  
 

 

  
 

World Wide Fund for Nature, European Policy Office - EPO  
  

WWF European Policy Office je bila ustanovljena leta 1989 kot zastopništvo WWF pri 
Evropski uniji. Njen program dela pokriva osem ključnih področnih politk: kmetijstvo in 
razvoj podeţelja, podnebne spremembe in energija, ribištvo, vode, toksične snovi, po-
litika razvoja in pomoči, trgovina in naloţbe, regionalna politika, vključno s širitvijo EU 
in območji Natura 2000. 
 
Izjava o poslanstvu EPO navaja, da »EPO prispeva k doseganju globalnega poslanstva 

mreţe WWF z vodenjem mreţe pri oblikovanju politik EU, ki vplivajo na evropsko in 
globalno okolje«. WWF je ustanovil evropsko pisarno, ker je EU odgovorna za večino 
okoljske zakonodaje v drţavah članicah, vključno s ključnimi zakoni za varstvo narave 
in politikami EU za kmetijstvo, ribištvo, regionalno pomoč in energijo, ki imajo velik 
vpliv v Evropi in širše. EU ima poglavitno vlogo v mednarodnih okoljskih sporazumih, 

kot je kjotski protokol, in v drugih mednarodnih arenah, ki vplivajo na varovanje nara-
ve in okoljsko trajnost (kot je WTO), ker je oblikovala obširne, zakonsko obvezujoče 

akte o varovanju narave in trajnostnem razvoju.  
 
Naloge EPO so: vpliv na zakonodajo in politike EU v skladu s cilji WWF, uporaba bru-
seljskih medijev za širjenje sporočila WWF, obveščanje globalne mreţe WWF o po-
membem dogajanju v Bruslju, ki bo imelo vpliv na ohranjanje narave, in priloţnostih 
za financiranje ter vodstvo in usklajevanje mreţe WWF glede politik EU. 

 
WWF International 
Avenue du Mont Blanc 
CH - 1196 Gland  
Tel.: +41 22 364 9111 
questions@wwwfint.org  

www.panda.org/index.cfm 

 
 

 

mailto:info@milieukontakt.nl
http://www.milieukontakt.nl/
mailto:questions@wwwfint.org
http://www.panda.org/index.cfm
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POTROŠNIŠTVO 
 
 

 

European Community of Consumer Co-operatives - Euro Coop  
  

 
Euro Coop je evropska skupnost potrošniških kooperativ s 

sekretariatom v Bruslju. Njeni člani so nacionalne organizacije potrošnikov in 

kooperativ iz 18 evropskih drţav. Zdruţuje več kot 3200 lokalnih in regionalnih 

kooperativ, ki predstavljajo okrog 22 milijonov potrošnikov in potrošnic v Evropi. 

Ustanovljena je bila leta 1975 kot prva po-trošniška organizacija v Evropi.  
 
Razvila je tesne in privilegirane odnose z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom 
in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Pomemben del njene aktivnosti je zasto-
panje potrošniških interesov v številnih svetovalnih odborih, ki jih je ustanovila Evrop-
ska komisija, predvsem v odboru za potrošnike in potrošnice. Poglavitne naloge orga-

nizacije so zbiranje in širjenje informacij s področja oblikovanja 
gospodarske in potro-šniške politike, oblikovanje foruma za 

redno izmenjavo informacij in usklajevanje skupnih interesov 
članov ter uveljavljanje, ščitenje in predstavljanje potrošniških 

inte-resov na evropski ravni, predvsem pred evropskimi 
institucijami. 

 
Rue Archimède, 17 
BE - 1000 Bruxelles 

Tel.: +32 2 285 00 70 
Faks: +32 2 231 07 57 
info@eurocoop.coop 
www.europcoop.org 
 

 

 
 
European Consumers' Organisation - BEUC    
 

Organizacija evropskih potrošnikov in potrošnic BEUC je federacija 36 neodvisnih naci-

onalnih organizacij iz Evropske unije, drţav članic in članic Enotnega evropskega pro-
stora. Njena naloga je uveljavljati in ščititi interese vseh evropskih potrošnikov in po-
trošnic in v njihovem interesu vplivati na razvoj politik Evropske unije.  
 
Njen cilj je v političnem procesu Evropske unije ščititi in uveljavljati interese evropskih 
potrošnikov in potrošnic kot kupcev ali uporabnikov izdelkov in storitev. Na temelju ko-

lektivnega znanja in izkušenj skupaj s člani in članicami oblikuje politična stališča, ki 
predstavljajo osnovo za kampanje. Prispeva strokovne podlage o temah, ki imajo ne-
posredne ekonomske in pravne posledice za potrošnike in potrošnice ali vplivajo na 
njihovo zdravje, varnost in okolje. Vse bolj se osredotočajo na vprašanja kakovosti, 
socialna in etična vprašanja ter posebno pozornost posvečajo potrebam najbolj ranjivih 
drţavljanov in drţavljank, vključno z otroki in starejšimi.  

 
Avenue de Tervueren 36 Bte 4 

BE - 1040 Bruxelles 
Tel.: +32 2 743 15 90 
Faks: +32 2 740 28 02 
consumers@beuc.org 
www.beuc.org  

 
 

mailto:info@eurocoop.coop
http://www.europcoop.org/
mailto:consumers@beuc.org
http://www.beuc.org/
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European Consumer Safety Association - ECOSA    
 
ECOSA, ustanovljena leta 1985, je evropska zveza za varnost potrošnikov in potrošnic. 
Spodbuja izmenjavo znanj in primerov dobre prakse med strokovnjaki in strokovnjaki-

njami ter inštituti na področju potrošniške varnosti. Ustanovni člani in članice so bili 
predstavniki in predstavnice vladnih in nevladnih organizacij s strokovnim znanjem s 
področja varnosti potrošnikov. Sčasoma se je oblikovala v organizacijo, ki se ukvarja z 
varnostjo v vseh okoljih in območjih tveganja. Njena Evropska zveza za varnost otrok 
(European Child Safety Alliance) je tako namenjena preprečevanju poškodb, ki so jim 
otroci izpostavljeni doma oz. jih povzročijo prometne nesreče.  

 

Trenutno ima 60 članov, ki predstavljajo vladne urade, medicinske in raziskovalne in-
štitute, trgovinske in poslovne predstavnike in potrošniške organizacije. Njen cilj je, da 
bi imela vsaka drţava članica razširjene Evropske unije nacionalni načrt varnosti do le-
ta 2010, končni cilj pa je pomembno zmanjšanje smrti in poškodb zaradi nesreč do 
leta 2020.  
 

Rijswijkstraat 2 
NL - 1059 GK Amsterdam 
Tel.: +31 20 511 4513 
Faks: + 31 20 511 4510  
secretariat@ecosa.org 
www.ecosa.org  
  

 

 
 

European Consumer Voice in Standardization - ANEC   

 
Evropska zveza za usklajevanje predstavništva potrošnikov in potrošnic pri standardi-
zaciji (European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in 

Standardisation – ANEC) je bila kot mednarodna nevladna organizacija ustanovljena 
leta 1995. Predstavlja potrošnike in potrošnice iz drţav članic EU in drţav EFTE (Islan-
dije, Norveške in Švice). 
 
Njena prednostna področja so varnost otrok, gospodinjski aparati, okolje, informacij-
ska druţba, storitve in prometna varnost. ANEC prek mreţe več kot 170 organizacij 
potrošnikov iz vse Evrope zagotavlja tehnične in strokovne podlage. Njihovi strokov-

njaki in strokovnjakinje neposredno sodelujejo pri delu več kot 60 tehničnih odborov in 

evropskih teles za standardizacijo. Njeno delovanje podpirata Evropska komisija in 
EFTA. 
 
32, box 27, Av. de Tervueren 
BE - 1040 Bruxelles 
Tel.: +32 2 743 24 70 

Faks: +32 2 706 54 30 
anec@anec.org 
www.anec.org  
 

 

 

mailto:secretariat@ecosa.org
http://www.ecosa.org/
mailto:anec@anec.org
http://www.anec.org/
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RAZVOJNA POMOČ 
 
 

 
Association of the Protestant Development Organisations in Europe - 
APRODEV 
 
APRODEV je zdruţenje protestantskih razvojnih organizacij v Evropi. Je zveza 17 po-
glavitnih razvojnih in humanitarnih organizacij, ki tesno sodeluje z Zdruţenjem svetov-
nega odbora cerkvenih razvojnih organizacij (World Council of Churches). Agencije 

APRODEV sodelujejo pri mnogih aktivnostih s področja razvojnega sodelovanja: zbira-
nju sredstev, financiranju aktivnosti za nujno pomoč, rehabilitacijo in razvoj, izgraje-

vanju sposobnosti, svetovanju, ozaveščanju, izobraţevanju in zagovorništvu. Pisarna 
APRODEV se nahaja v Evropskem ekumenskem centru. 
 
Boulevard Charlemagne 28  

BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2234 5660  
Faks: +32 2234 5669 
www.aprodev.net  
 

 

 
 
Combined European Bureau for social development - CEBSD 
 
CEBSD je evropska nevladna krovna organizacija, ki zdruţuje različne partnerje iz dva-

najstih drţav v EU in zunaj nje. Člani CEBSD aktivno spodbujajo razvoj na ravni druţbe 
in skupnosti. Poudarek dajejo na sodelovanje ljudi – na kolektivne aktivnosti, ki niso 
diskriminatorne in prispevajo k izboljšanju druţbe, posameznikov in posameznic. 
CEBSD ima svet 11 članov in članic, ki so odgovorni za mreţenje na področju razvoja 
skupnosti v svojih drţavah. 
 

www.cebsd.org/contacts.htm  
www.cebsd.org  
 

 

 
  
Community Development Foundation 
 
Fundacija za razvoj skupnosti je leta 1968 ustanovljeno javno telo, ki ne spada pod 

nobeno ministrstvo. Njegovo delo podpirajo Active Community Unit britanskega no-
tranjega ministrstva, lokalne oblasti, filantropski skladi in zasebni sektor. Njegova na-

loga je uvajanje, preučevanje in podpiranje novih oblik razvoja skupnosti z namenom 
informiranja javnih politik, strokovne prakse in pobud skupnosti. 
 
Community Development Foundation pomaga skupnostim doseči večji nadzor nad po-
goji in odločitvami, ki vplivajo nanje, s tem da svetuje vladam in drugim telesom o 
ukrepih za izgradnjo močnih, aktivnih skupnosti, spodbuja razvoj in vključevanje skup-

nosti, podpira delo skupnosti prek različnih mreţ, ima stike z izvajalci, sodeluje s part-
nerskimi organizacijami, upravlja lokalne projekte, izvaja raziskave, ocene in analize 
politik, s katerimi identificira primere dobre prakse v vseh aspektih razvoja in sodelo-
vanja skupnosti in jih širi prek usposabljanj, konferenc, publikacij in svetovanja.  
 
60 Highbury Grove 

GB - London N5 2AG 

Tel.: +44 20 7226 5375 
Faks: +44 20 7704 0313 
admin@cdf.org.uk 
www.cdf.org.uk  
 

 

http://www.aprodev.net/
http://www.cebsd.org/contacts.htm
http://www.cebsd.org/index.htm
mailto:admin@cdf.org.uk
http://www.cdf.org.uk/


 73 

CONCORD 
 
CONCORD je evropska konfederacija nevladnih organizacij za pomoč in razvoj. Njenih 
18 mednarodnih mreţ in 19 nacionalnih zvez iz drţav članic EU in drţav kandidatk v 
institucijah EU predstavlja več kot 1500 evropskih nevladnih organizacij.  
 

Poglavitni cilj konfederacije je z zdruţeno strokovnostjo in skupnim nastopom povečati 
vpliv evropskih razvojnih NVO na evropske institucije. Največji prednosti konfederacije 
sta njena sposobnost sprejemati skupna stališča članskih organizacij ter izmenjava 
znanj in sposobnosti v obravnavanju poglavitnih vprašanj evropske razvojne politike. 
Njena moč je tudi v njeni sposobnosti predvidevanja razvoja odnosev med severom in 
jugom, kar daje nevladnim organizacijam severa in juga moţnost odzivanja na tekoče 

dogajanje ter vključevanja v oblikovanje prihodnjega evropskega razvojnega sodelo-

vanja.  
 
Square Ambiorix 10 
BE - 1000 Bruxelles 
secretariat@concordeurope.org 
www.concordeurope.org 

 
 

 
 

Eurodevelopment  
 
EEIG Eurodevelopement je evropsko gospodarsko interesno zdruţenje regionalnih ra-
zvojnih druţb. Ustanovljeno je bilo leta 1993 in ga zdaj sestavlja 30 članov iz 40 ev-

ropskih regij, predvsem v petih drţavah: Belgiji, Franciji, Italiji, Španiji in Portugalski. 
V EEIG so zdruţene regionalne finančne druţbe in evropska mreţa malih in srednjih 

podjetij. Spodbuja mednarodno sodelovanje sodelujočih druţb, njen namen pa je ev-
ropskim malim in srednjim podjetjem zagotavljati informacijsko mreţo za pomoč pri 
naloţbah v drugih drţavah in podporno mreţo s številnimi storitvami. 
 
Rue de Stassart 32 
BE - 1050 Bruxelles 
Tel.: +32 2 548 22 11 

Faks: +32 2 511 59 09 
eurodev@skypro.be 
www.eurodev.be 
 

 

 

 
European Association of Development Agencies - EURADA 
 
EURADA, zveza regionalnih razvojnih agencij, je neprofitna organizacija, katere namen 

je spodbujanje regionalnega gospodarskega razvoja prek dialoga sluţb Evropske komi-
sije, izmenjave primerov dobre prakse med člani in mednarodnega sodelovanja članov 
in regionalnih razvojnih agencij. V zvezo je vključenih okrog 150 razvojnih agencij v 25 
drţavah Evropske unije ter srednji in vzhodni Evropi.    
 
Avenue des Arts, 12 - Bte 7  
BE - 1210 Bruxelles 

Tel.: +32 2 218 43 13  
Faks: +32 2 218 45 83  
info@eurada.org 

www.eurada.org  
 

 

 
 

mailto:secretariat@concordeurope.org
http://www.concordeurope.org/
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European Association of Development Research and Training Institutes - 
EADI 
 
EADI, evropska zveza inštitutov za razvojno raziskovanje in usposabljanje, je neodvi-
sna, neprofitna mednarodna nevladna organizacija. V njeno mreţo je aktivno vključe-
nih 150 organizacij. Ima 10 delovnih skupin, ki se ukvarjajo s ključnimi vprašanji s 

področja razvojnega raziskovanja, usposabljanja in informiranja. Mreţo vodi majhen 
osrednji sekretariat v Bonnu, upravni odbor pa sestavljajo člani in članice iz vse Evro-
pe. 
 
Kaiser Friedrich Strasse 11 
DE - 53113 Bonn 

Tel.: +49 228 261 81 01 

Faks: +49 228 261 81 03 
postmaster@eadi.org 
www.eadi.org 
 

 

 
 
European Network on Debt and Development - EURODAD 
 
Eurodad je mreţa 48 nevladnih razvojnih organizacij iz 15 drţav, ki delujejo na podro-

čju nacionalnih gospodarskih in mednarodnih finančnih politik za zmanjševanje revšči-
ne in krepitev poloţaja revnih. S koordinacijo znanja in virov učinkoviteje vodijo kam-
panje, programe pomoči in zagovorništva na ključnih razvojnih področjih, kot so dol-
govi in finance, politike za zmanjševanje revščine in krepitev poloţaja.  

 
www.eurodad.org 

 
 

 
 

Eurostep  
 

Eurostep je mreţa 16 avtonomnih evropskih nevladnih razvojnih organizacij, ki si pri-
zadevajo za mir, pravičnost, enakopravnost in svet brez lakote. Njene članske organi-
zacije skupaj vplivajo na vlogo Evrope v svetu, predvsem na področju izkoreninjanja 
nepravičnosti in revščine. Na podlagi neposrednih izkušenj delovanja članskih organi-
zacij v več kot sto drţavah sveta zagovarjajo spremembe evropskih razvojnih politik in 
prakse. Njena vizija je odgovorna Evropa, ki naj temelji na odpravi revščine, trajnost-
nem razvoju, koherentnosti med seboj povezanih politik (kmetijske, trgovinske, varno-

stne itd.), vpeljava interesov ţensk v vse vidike razvojne pomoči in sodelovanju civilne 
druţbe.  
 
115 Rue Stevin 
B - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 231 16 59 
Faks: +32 2 230 37 80 

admin@eurostep.org 
www.eurostep.org  
 

 

 
 
International Federation on Settlements and Neighbourhood Centres 
European Network 

 
International Federation of Settlements je zveza nacionalnih, regionalnih in lokalnih 

organizacij, ki si prizadevajo za krepitev skupnosti v druţbi. Njeni člani so večnamen-
ske skupnostne organizacije v več kot 30 drţavah sveta – Severne in Juţne Amerike, 
Evrope, Bliţnjega in Daljnega Vzhoda. Članstvo obsega tako majhne skupine za 
samopomoč kot velike agencije z več kot 30 zaposlenimi. 

mailto:postmaster@eadi.org
http://www.eadi.org/?&username=guest@eadi.org&password=9999&groups=EADI&workgroup=
http://www.eurodad.org/default.aspx
mailto:admin@eurostep.org
http://www.eurostep.org/
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Namen IFS je spodbujati praktično sodelovanje skupnostnih organizacij v različnih dr-
ţavah. Njeni člani po svetu ţe od leta 1926 zagotavljajo mnoge storitve, ki so narav-
nane na potrebe skupnosti in zagotavljajo boljšo nego otrok, več pravic in boljšo skrb 
za revne ter za izobraţevalne in kulturne dejavnosti, katerih namen je izboljšati kako-
vost ţivljenja v soseskah in spodbujati pravično druţbo. Njene aktivnosti se nanašajo 
na socialne, ekonomske, kulturne, izobraţevalne in okoljske potrebe skupnosti: vrtce, 

skupinske aktivnosti starejših, zdravstvene projekte, tečaje opismenjevanja in centre 
za brezdomce. 
 
17 Guthrie Street 
Edinburgh, Scotland 
GB - EH1 1JG  

Tel.: +44 131 225 4061 

Faks: +44 131 225 3291 
www.ifsnetwork.org 
 

 

 
 
Johanniter International - JOIN 
  
Red in njegovi odseki so s svojim delovanjem prisotni v mnogih predelih sveta. V skla-
du s krščansko tradicijo je njihovo delo usmerjeno k pomoči ljudem v stiski, ne glede 

na njihovo poreklo, veroizpoved in politično pripadnost, ter k zagotavljanju spodbud, 
da si pomagajo sami. Poleg ustanov reda v Namibiji in Izraelu podpirajo pomoči po-
trebne po vsem svetu prek delovanja odsekov za pomoč ob nesrečah in skupnosti za 
pomoč. 

 
www.johanniter.de/welt/deindex.htm  

 
 

 
 

http://www.ifsnetwork.org/
http://www.johanniter.de/welt/deindex.htm
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SOCIALNA VARNOST 
 
 

 
Caritas Europa 
 
Caritas Europa je ena od sedmih regij Caritas Internationalis, konfederacije 162 katoli-
ških organizacij za humanitarno in razvojno pomoč in zagotavljanje socialnih storitev, 
ki je dejavna v 200 drţavah in teritorijih po svetu. Ustanovljena je bila leta 1971 in 
zdruţuje 48 organizacij, ki delujejo v 44 evropskih drţavah. Svoje dejavnosti usmerja 

k vprašanjem revščine in socialne neenakosti, migracij in azila, tako v Evropski uniji 
kot drugih evropskih drţavah. Organizacija aktivno podpira aktivnosti članic na podro-

čju mednarodnega sodelovanja, nujne humanitarne pomoči in razvoja. 
 
Evropska Karitas in njene članice oblikujejo in izvajajo politike zagovorništva in lobira-
nja na evropski in nacionalni ravni. Še zlasti si prizadevajo za zmanjšanje neenakosti 

med drţavami in znotraj njih, se bojujejo proti revščini in socialni diskriminaciji in za-
govarjajo vključevanje vseh, mirno reševanje konfliktov (npr. iskanje sprave med na-
cionalističnimi teţnjami), boj proti nezaposlenosti, zagotavljanje manjšinskih pravic in 
odpravo vzrokov prisilnih migracij. Prizadevajo si za ohranjanje Evrope kot kraja pribe-
ţališča in zaščite vseh preganjanih in kraja, kjer so nedrţavljani in nedrţavljanke 
obravnavani s spoštovanjem. Sekretariat organizacije usklajuje institucionalno podporo 
članskim organizacijam. 

 
Rue de Pascale, 4 
BE - 1040 Bruxelles  

Tel.: +32 2 280 02 80 

Faks: +32 2 230 16 58  
info@caritas-europa.org 
http://www.caritas-europa.org  
 

 

 

 
Emmaus International 
 

Emmaus International je mednarodno gibanje, ki se bori proti revščini in njenim vzro-
kom. Prisotno je na vseh petih celinah in ima 323 članskih zdruţenj v 38 drţavah (sku-
paj s partnerskimi zdruţenji vključuje 442 zdruţenj v 40 drţavah). Je decentralizirana 
organizacija, razdeljena na štiri regije - Afriko, Ameriko, Azijo in Evropo. Izvaja različ-

ne aktivnosti, kot so recikliranje in predelava, kmetijstvo, zmanjševanje nepismenosti, 
varstvo človekovih pravic, usposabljanje, nastanitev, varstvo okolja, zdravstveno var-
stvo itd. 

 
183 bis Rue Vaillant Couturier 
BP 91 
FR - 94143 Alfortville cedex  
Tel.: +33 1 48 93 29 50 
Faks: +33 1 43 53 19 26 
contact@emmaus-international.org  

 
 

 
 

European Anti-Poverty Network - EAPN 

 
Od leta 1990 je EAPN neodvisna mreţa nevladnih organizacij in 

skupin, ki so dejavne v boju proti revščini in socialni izključenosti 

v drţavah članicah Evropske unije. Zdruţuje 16 nacionalnih mreţ 

mailto:info@caritas-europa.org
http://www.caritas-europa.org/
mailto:contact@emmaus-international.org
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prostovoljnih organizacij in skupin ter evropskih organizacij, ki 
delujejo na tem področju.  

 
Njeni ključni cilji so vključitev boja proti revščini in socialni 

izključenosti na dnevni red institucij EU, spodbujanje 
učinkovitosti aktivnosti proti revščini in socialni izključenosti in 

lobiranje za izključene posameznike in posameznice ter skupine. 
Na vseh področjih svojega dela EAPN vključuje cilja enakosti 

spolov in antirasizma. EAPN ima posvetoval-ni status pri Svetu 

Evrope in je ustanovni član Platforme evropskih socialnih NVO. 
 
Rue du Congrès 37-41 - Bte 2 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 44 55 
Faks: +32 2 230 97 33 
team@eapn.skynet.be 
www.eapn.org 

 
 

 
 

European Federation of Food Banks 
 
European Federation of Food Banks je bila ustanovljena leta 1986. Zdruţuje 12 naci-

onalnih federacij bank hrane, ki za pomoč lačnim zbirajo preseţke hrane v Evropi. Leta 
2003 je bilo v Evropi 196 bank hrane, od tega 160 delujočih. Distribucijo hrane izvaja-
jo prostovoljske organizacije - lokalne humanitarne in človekoljubne organizacije, ki se 
na terenu bojujejo proti lakoti. 

 
Federacija zdruţuje nacionalne banke hrane v dialogu z vsemi organizacijami in obla-
stmi, ki so sposobne pomagati, in vpliva na javno sprejemanje odločitev za optimalno 
uporabo preseţkov hrane. Evropske banke hrane zbirajo preseţke od kmetij, predelo-
valnih obratov, trgovin na debelo, uvoznikov, prodajalcev, nacionalnih in evropskih 
javnih oblasti ter civilnih organizacij, ki organizirajo lokalne prostovoljne akcije zbira-

nja hrane. Leta 2003 so zbrale 164.197 ton prehranskih izdelkov, vrednih 354 milijo-
nov evrov. To pomoč v hrani je 18.000 človekoljubnih organizacij razdelilo 2.833.500 
ljudem. 
 

Banque Alimentaire Genevoise 
13, Rue des Evaux 
C. P. 569 

CH - 1213 Petit Lancy 1  
Tel.: +41 22 706 15 87 
Faks: +41 22 706 15 86 
jedelavaux@gva.eri.ch 
www.eurofoodbank.org  
 

 

 
 
European Liaison Committee on Services of General Interest - CELSIG 
 

CELSIG je bil ustanovljen leta 1994 na prvem evropskem forumu o storitvah javnega 
interesa v Bruslju. Njegovi cilji so spodbujanje novega razumevanja storitev v javnem 
interesu v kontekstu evropske integracije, ki prinaša tehnološke, ekonomske, socialne 
in kulturne spremembe druţb v Evropi. 
 
Odprt je za vse, ki se ukvarjajo z ekonomskimi in socialnimi aktivnostmi v Evropski 

uniji - institucije, operaterje, organizacije s področja socialne ekonomije, sindikalne or-

mailto:team@eapn.skynet.be
http://www.eapn.org/
mailto:jedelavaux@gva.eri.ch
http://www.eurofoodbank.org/
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ganizacije, potrošniške organizacije, okoljevarstvene skupine, skupine proti izključeva-
nju, raziskovalce in raziskovalke, akademike in akademičarke itd. 
 
Prizadeva si za večjo izmenjavo znanja in izkušenj med vsemi akterji in akterkami na 
evropski ravni. Na podlagi ohlapnih pravil člani in članice sodelujejo po svoji presoji in 
brez obvez za svoje organizacije in institucije. Sekretariat vodi organizacija Réseaux 

Services Publics. 
 
CELSIG je razvil kontinuirano dejavnost v okviru evropskih institucij. Dejaven je bil pri 
oblikovanju odločitev in pobud EU, predvsem na področju storitev splošnega interesa 
in splošnega interesa nasploh. 
 

16, Avenue Boileau  

BE - 1040 Bruxelles 
Tel.: +32 32 2 739 15 30 
Faks: +32 2 739 15 39 
celsig@celsig.org  
 

 

 
 
European Network of the Unemployed - ENU  
 

Mreţa ENU, ustanovljena leta 1982 kot prva zahodnoevropska mreţa nezaposlenih, je 
bila kot evropska mreţa nezaposlenih uradno vzpostavljena leta 1987 v Glasgowu. 
Zdruţuje nacionalne organizacije in mreţe z Irske, iz Velike Britanije, Nemčije, Fran-
cije, Avstrije, Španije, Portugalske, Grčije, Švedske, Finske, Nizozemske in Madţarske. 

Iz vsake drţave prihaja po ena članska organizacija, ki mora biti delujoča nacionalna 
mreţa nezaposlenih ali lokalna oz. regionalna organizacija, ki si aktivno prizdeva za 

oblikovanje take mreţe. Mnogi člani ENU so tudi člani evropske mreţe za boj proti 
revščini EAPN (European Anti Powerty Network). 
 
Glavna naloga ENU je zaščita ekonomske, fizične in duševne blaginje nezaposlenih. 
Glavno sredstvo za doseganje tega cilja je zmanjševanje nezaposlenosti, zato si pri-
zadeva za vključitev problema nezaposlenosti in relevantnih politik zaposlovanja na 
dnevni red institucij Evropske unije. ENU verjame, da je doseganje polne zaposlitve v 

Evropi zaţelen in realističen cilj.  
 
Karl Kunnas, President  
European Network of the Unemployed 
Kasarminkatu 31 

FI - 87100 Kajaani 
Tel.: +358 8 639314 

kalle_kunnas@hotmail.com 
 

 

 
 

European Round Table of Charitable Social Welfare 

Associations - ETWelfare 

 
ETWelfare je bila ustanovljena na pobudo nevladnih skupin, ki so 

aktivne in priznane v različnih drţavah članicah. Njena 
prizadevajna se nanašajo na vlogo nevladnih organi-zacij v 

sistemu socialnega varstva in socialnih politik, individualne 
socialne pravice, zlasti pravico vseh posameznikov in 

posameznic, vključno z najbolj zapostavljenimi, do kvalitetnih 
socialnih storitev, in vlogo karitativnih zdruţenj na področju 

socialnega var-stva v evropskih socialnih politikah, ki je 

mailto:celsig@celsig.org
mailto:kalle_kunnas@hotmail.com
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vzporedna javnemu in komercialnemu sektor-ju. 
 

Zaveda se pomena sodelovanja z vsemi drugimi socialno 
aktivnimi nevladnimi organi-zacijami v Evropi. Problemi, ki so 

lastni specializiranemu socialnemu delu, kot je po-moč 
invalidnim, starim, brezdomnim in mladim, zahtevajo 

predstavljanje organizacije na evropski ravni. Takšno 
sodelovanje je še posebno intenzivno pred Forumom o ev-ropski 

socialni politiki, ki ga ne organizirajo le socialni partnerji, ampak 

predvsem so-cialno aktivne nevladne organizacije. ETWelfare 

poudarja, da so vse specializirane dis-kusije na forumu priprava aktivnosti na področju 
socialnih politik, ki jih izvajajo orga-nizacije na področju socialnega varstva. 
 

Rue de Pascale 4-6 
BE - 1040 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 45 00 
Faks: +32 2 230 57 04  
euvertretung@bag-wohlfahrt.de  
http://www.etwelfare.com 
 

 

 
 
European Social Action Network - ESAN 

 
Mreţo ESAN so leta 1991 ustanovile organizacije za socialni razvoj v Evropski uniji. Pri-
zadeva si za razvoj sodelovanja med nevladnimi organizacijami, ki delujejo na social-
nem področju, in spodbujanje koherentnih evropskih politik, ki temeljijo na spoštova-
nju človekovih pravic. ESAN si za to prizadeva z razvijanjem sodelovanja med organi-
zacijami na socialnem področju in opozarjanjem evropskih institucij na potrebo po pre-

učevanju socialnih posledic globalnih političnih in gospodarskih sprememb, predhodni 
analizi socialnih posledic predlaganih politik EU (preden te dobijo administrativno in 
regulativno obliko), ocenjevanju potreb glede na socialne razmere in kakovost ţivljenja 
skupin prebivalstva in zdruţevanju organizacij na socialnem področju pri oblikovanju, 
izvajanju in ocenjevanju socialnih politik. 
  
Za ta namen omogoča medsebojno učenje prostovoljskih organizacij, informira članice 

o dogajanju na socialnem področju na ravni evropskih institucij, lobira in predstavlja 

socialni sektor pri evropskih institucijah, spodbuja koordinacijo socialnih aktivnosti v 
Evropi in sodeluje z drugimi mreţami in mednarodnimi organizacijami. Člani ESAN so-
delujejo pri njegovih različnih programih in projektih, kot so »Europe is what we make 
it« (promocija posvetovanja in sodelovanja drţavljanov in drţavljank), »AntIdiscrimi-
nation«, »Media Literacy: decoding stereotypes concerning Arabs and Muslims«, pro-
jekti v okviru programa mobilnost mladih (Youth European Mobility Programme), pro-

grami za otroke ter program »Refugees and Asylum Seekers«. 
 
ESAN Secretariat 
60, Rue Ste Catherine 
FR - 59000 Lille 
Tel.: +33 3 2055 10 99 

info@esan.org 
http://www.esan.org 

 
ESAN (uradni naslov) 
17, Rue de Londres 
BE - 1070 Bruxelles 
Tel.: +32 2 512 92 96 

esan.belgium@belgacom.be  

mailto:euvertretung@bag-wohlfahrt.de
http://www.etwelfare.com/
mailto:info@esan.com
http://www.esan.org/
mailto:esan.belgium@belgacom.be
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Foundation Charles Leopold Mayer for the Progress of Humanity - FPH 
 
FPH je bila ustnovljena leta 1982. Strategijo si zastavlja v večletnih stopnjah, premor 
med njimi pa nameni oceni preteklega in načrtovanju prihodnjega dela. Obdobje 2004-
2010 je tretja taka stopnja. 

 
Partnerji fundacije so organizacije, institucije ter posameznice in posamezniki. Vzpo-
stavila je stike z več kot 10.000 ljudmi in organizacijami različnih profilov po svetu. 
Njeni partnerji so ljudje s področja kmetovanja, ribištva, raziskovanja, financ, prebi-
valci in prebivalke skupnosti, direktorji in direktorice, sindikalni voditelji in voditeljice, 

novinarji in novinarke, filozofi/nje, zaloţniki/ce, umetniki/ce in javni usluţbenci/ke. 
Profesionalna raznolikost partnerjev fundacije je ena njenih pomembnejših prednosti. 

Prav tako je pomembna geografska raznolikost, saj ima stike na vseh celinah, čeprav 
so v Aziji, Severni Ameriki in arabskih drţavah še vedno maloštevilni. 
 
Executive office 
38, Rue St-Sabin 
FR - 75011 Paris  
Tel.: +33 1 43 14 75 75 

Faks: +33 1 43 14 75 99 
paris@fph.fr  
 
Headquarters and Swiss office 

Chemin de Longeraie 9 
CH - 1006 Lausanne  

Tel.: +33 21 342 50 10 
Faks: +33 21 342 50 11 
lausanne@fph.ch  
http://www.clmayer.net/fph/en/presentation.html 
 

 

 
 
International Council on Social Welfare - ICSW 
 
ICSW, ustanovljen v Parizu leta 1928, je nevladna organizacija, ki danes zastopa naci-

onalne in lokalne organizacije v več kot 50 drţavah po svetu, med članicami pa so tudi 
nekatere večje mednarodne organizacije. Članske organizacije skupaj predstavljajo de-

setine tisočev organizacij v skupnostih, ki neposredno delajo z ljudmi v revščini, hudih 
razmerah ali teţavah. Skoraj vse so neodvisne organizacije, ki delujejo v svojih skup-
nostih, in ne veje večjih organizacij, ki delujejo v njihovih drţavah. Mnoge so ustanovili 
prav ljudje, ki sami ţivijo v teţkih pogojih. 

 
Mreţa organizacij zagotavlja pomoč mnogim, ki so revni, bolni, invalidni, nezaposleni, 
nemočni ali zatirani. Pomagajo mladim, starejšim, druţinam, avtohtonemu prebival-
stvu, migrantom in migrantkam, beguncem in begunkam ter drugim, ki so se znašli v 
ranljivem poloţaju ali stiski. 
 
ICSW in njene članice so aktivne na mnogih področjih znotraj splošnega področja soci-

alnega razvoja, socialne blaginje in socialne pravičnosti. To vključuje vprašanja, kot so 
hrana in prehranjevanje, socialno in zdravstveno skrbstvo, socialna varnost, izobraţe-
vanje, nastanitev ter mnoga vprašanja, ki se nanašajo na gospodarski razvoj, človeko-

ve pravice in sodelovanje oz. participacija v skupnosti. 
 
Global Office 
c/o Netherlands Institute of Care and Welfare 

NIZW International Centre 
P. O. Box 19152 

mailto:paris@fph.fr
mailto:lausanne@fph.ch
http://www.clmayer.net/fph/en/presentation.html
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NL - 3501 DD Utrecht 
Tel.: +31 30 239 4452 
Faks: +31 30 230 6540 
icsw@icsw.org  
www.icsw.org  
 

 

 
 

International Federation of Social Workers - IFSW 
 
Federacija IFSW, mednarodna organizacija profesionalnih socialnih delavk in delavcev,  
trenutno vključuje nacionalne organizacije v 80 drţavah, ki imajo 470.000 članov. 
Ustanovljena je bila leta 1956. Njeni cilji so promoviranje socialnega dela prek medna-

rodnega sodelovanja, predvsem na področju poklicnih vrednot, standardov, etike, člo-
vekovih pravic, usposabljanja in delovnih razmer, spodbujanja ustanavljanja nacional-

nih organizacij socialnih delavk in delavcev ali njihovih profesionalnih zvez in po po-
trebi nacionalnih koordinacijskih teles, podpore organizacijam socialnega dela pri spod-
bujanju vključevanja socialnih delavk in delavcev v socialno načrtovanje in oblikovanje 
socialnih politik na nacionalni ali mednarodni ravni. Za ta namen spodbuja sodelova-
nje, omogoča razprave in izmenjavo idej in izkušenj na srečanjih, študijskih obiskih, v 
raziskovalnih projektih, izmenjavah, publikacijah in drugih metodah komuniciranja ter 
navezuje in vzdrţuje stike z mednarodnimi organizacijami, relevantnimi za socialni ra-

zvoj in blaginjo, in jim predstavlja in promovira poglede organizacij socialnega dela. 
 
IFSW ima v Evropi 35 članskih organizacij, ki zdruţujejo 165.600 socialnih delavk in 
delavcev, v zadnjih letih se ji je pridruţilo veliko zdruţenj socialnih delavk in delavcev 

iz srednje in vzhodne Evrope. Zdruţuje znanja, izkušnje in veščine evropskih socialnih 
delavk in delavcev. Članske organizacije zdruţuje za različne projekte in zagotavlja ko-

munikacijo o temah, kot so socialna politika, partnerstva z uporabniki in uporabnicami 
storitev, usposabljenje in kvalifikacije, delovno okolje in razvoj poklica. Pri projektih o 
specifičnih temah tesno sodeluje z Evropsko unijo, Svetom Evrope in drugimi organiza-
cijami. 
 
Postfach 6875, Schwarztorstrasse 20 
CH - 3001 Bern 

Tel.: +41 31 382 6015 
Faks: +41 31 381 1222 
secr.gen@ifsw.org 
www.ifs.org  
 

 

 
 
International Organisation of Good Templars - IOGT 
 

Mednarodna organizacija dobrih templjarjev je svetovna skupnost nevladnih organiza-
cij, ki zdruţujejo moške in ţenske vseh starosti, ne glede na njihovo raso, nacional-
nost, prepričanje, socialni status ali politično opredelitev. Cilj organizacije, ki je bila 
ustanovljena leta 1851, je osvoboditev ljudstev sveta in njihovo bogatejše, bolj svobo-
dno in bolj izpolnjeno ţivljenje. Kot sredstvo za doseganje tega cilja IOGT promovira 
ţivljenjski slog brez alkohola in drugih drog. IOGT ugotavlja, da so alkohol in druge 
droge resna groţnja dostojanstvu in svobodi mnogih ljudi in njihovih druţin. Razvija 

vsestranske programe, ki vključujejo preventivo, zmanjševanje uporabe, izobraţeva-
nje in rehabilitacijo uporabnikov in uporabnic ter tistih, na katere vplivajo. 
 

Delo IOGT in njenih članskih organizacij temelji na načelih univerzalnega bratstva in 
človekovih pravic. Prizadeva si za spodbujanje demokracije na vseh ravneh druţbe in 
deluje za mir prek spodbujanja človekovega razvoja in dostojanstva, demokracije, 
tolerance, enakopravnosti in pravičnosti. Zagovarja mirno reševanje sporov med posa-

mezniki in skupinami in svoje člane in članica spodbuja k delovanju za miru med na-
rodi. 

mailto:icsw@icsw.org
http://www.icsw.org/
mailto:secr.gen@ifsw.org
http://www.ifs.org/
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SE - 435 83 Mölnlycke 
Tel.: +46 31 338 2800 
Faks: +46 31 338 0450 
iogti@iogt.se  
www.iogt.org 

 
 

 

 
International Social Services - ISS 
 
Zamisel o ustanovitvi mednarodne socialne sluţbe se je porodila leta 1921, ko so se 
kot odziv na razdejanje po prvi svetovni vojni na kongresu v Stockholmu zbrali pred-

stavniki 17 drţav. Leta 1924 je bila ustanovljena mednarodna sluţba za migracije (In-
ternational Migration Service – IMS), katere delovanje je bilo omejeno na Evropo in 

Severno Ameriko. Leta 1946 je dobila današnje ime in postala resnično globalna or-
ganizacija, ki ima posvetovalni status pri ECOSOC v Zdruţenih narodih. 
 
Njene podruţnice so avtonomne nacionalne nevladne organizacije, ki so vključene v 
zagotavljanje socialnih storitev v svojih drţavah. Cilj organizacije je pomoč tistim, ki se 
zaradi prostovoljne ali prisilne migracije ali drugih socialnih problemov mednarodnega 
značaja srečujejo z osebnimi ali druţinskimi teţavami. Iz mednarodne perspektive pre-

učuje pogoje in posledice migracij na posameznike in posameznice ter njihovo druţin-
sko ţivljenje, daje priporočila in si prizadeva prispevati k razrešitvi socialnih proble-
mov, povezanih z migracijo ali meddrţavnim preseljevanjem, javnost informira o po-
trebah migrantov in migrantk, posameznikov/posameznic ali druţin ter razvija in vzdr-

ţuje mednarodno mreţo nacionalnih teles za zadovoljevanje potreb migrantov in mi-
grantk, ki potrebujejo pomoč ISS.  

 
32 Quai du Seujet 
CH - 1201 Geneva  
Tel.: +41 22 906 77 00  
Fax: +41 22 906 77 01  
info@iss-ssi.org  
www.iss-ssi.org/index.html 

 
 

 
 

Kairos Europe  
 

Avenue du Parc Royal 3 
BE - 1020 Bruxelles 
Tel.: +32 2 479 96 55 
Faks: +32 2 478 70 48                             

guindja@belgacom.net   
francois.gobbe@belgacom.net 
 

 

 
 
Red Cross / EU Office 
 
Pisarna Rdečega križa za Evropsko unijo je konzorcij nacionalnih družb Rdečega križa držav članic 
Evropske unije in Mednarodne federacije družb Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Zaradi 
enkratne politične narave EU ima Evropska pisarna RK poseben mandat, da podpira nacionalne 
družbe RK pri razvijanju odnosov in uveljavljanju svojih interesov v institucijah EU. 
 
Evropska pisarna RK zagotavlja predstavništvo Mednarodne federacije družb Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca v institucijah EU, mednarodnih organizacijah s sedežem v Bruslju in mrežah 
nevladnih organizacij. Njeni cilji so spodbujati in predstavljati politi-ke gibanja Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca pred institucijami EU, povečati prizna-vanje Rdečega križa kot ključnega 
partnerja v zagotavljanju storitev in razvoju politik EU v humanitarnih in socialnih sektorjih, 

mailto:iogti@iogt.se
http://www.iogt.org/
mailto:info@iss-ssi.org
http://www.iss-ssi.org/index.html
mailto:guindja@belgacom.net
mailto:francois.gobbe@belgacom.net
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omogočati sodelovanje med člani na podro-čjih skupnega interesa, omogočati stike z relevantnimi 
evropskimi navladnimi organi-zacijami oz. agencijami, podpirati izvajanje programov Rdečega križa 
ter vplivati na odločitve, pomembne na doseganje ciljev gibanja. 

 

Rue Belliard 65, Box 7 
BE - 1040 Bruxelles 
Tel.: +32 2 235 06 80 
Faks: +32 2 230 54 64  
infoboard@redcross-eu.net  
www.redcross-eu.net 

 
 

 
 

 
 
Solidar 
 
Solidar je neodvisna mednarodna zveza nevladnih organizacij za socialno in eko-
nomsko pravičnost, ki delujejo na področju razvojne in humanitarne pomoči, socialne 
politike, zagotavljanja socialnih storitev in vseţivljenjskega učenja. Solidar deluje v 

Evropi in svetu v povezavi s sindikati, organizacijami delavskega gibanja in civilno dru-
ţbo za pravičen in trajnosten svet. Ustanovljen je bil v Nemčiji leta 1951 kot Interna-
tional Workers Aid. Leta 1995 se je preimenoval v Solidar in se naslednje leto registri-
ral kot mednarodno neprofitno zdruţenje. 
 
Kot mreţa nevladnih organizacij iz Evrope ima bogate izkušnje sodelovanja s članicami 

in oblikovanja povezav o mnogih vprašanjih, ki so povezana z graditvijo vključujoče in 

močne socialne Evrope ter socialnih in človekovih pravic v drţavah v razvoju. Članske 
organizacije sodelujejo pri vprašanjih socialnega vključevanja, socialnega varstva, so-
cialne kohezije in krepitve nadnacionalnih sodelovanj pri oblikovanju politik in zagotav-
ljanju storitev. Vse članske organizacije so vključene v kampanjo za povečanje civilne-
ga dialoga na evropski ravni. 
 

Solidar ima dobre delovne stike z organizacijama ETUS in ICFTU in njunimi nacional-
nimi članicami. Je članica Platforme evropskih socialnih NVO, CONCORD in Kontaktne 
skupine za civilno druţbo (Civil Society Contact Group). 
 
Rue de Commerce 22 
BE - 1000, Bruxelles 
Tel.: +32 2 500 1020      

Faks: +32 2 500 1030 

solidar@skynet.be 
www.solidar.org 
 

 

 

mailto:infoboard@redcross-eu.net
http://www.redcross-eu.net/
mailto:solidar@skynet.be
http://www.solidar.org/
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STAREJŠI  
 

 
 

Centre for Policy on Ageing - CPA 
 
CPA, Center za politiko staranja, je fundacija Nuffield ustanovila leta 1947 z namenom 

široke obravnave potreb starejših ljudi. Leta 1980 se je preimenoval iz National Corpo-
ration for the Care of Old People. 
 
Poglavitni cilj CPA je vključevanje sterejših oseb v oblikovanje politik. Delo CPA je us-
merjeno predvsem v informiranje in vplivanje na ponudnike storitev skladno z ţeljami 

in potrebami starejših. Kot neodvisni raziskovalni in referenčni center si prizadeva za 
oblikovanje socialnih politik, ki starejšim omogočajo polno ţivljenje. Spodbuja posveto-

vanja o problematiki, s katero se srečujejo starejši, ozavešča o potrebah starejših in 
spodbuja širjenje dobrih praks. Za ta namen na svojih konferencah zdruţuje razisko-
valce in raziskovalke ter načrtovalce, načrtovalke in izvajalce, izvajalke politik. 
 
25-31 Ironmonger Row 
GB - London EC1V 3QP 

Tel.: +44 20 7553 6500 
Faks: +44 20 7553 6501 
cpa@cpa.org.uk  
http://www.cpa.org.uk 
 

 

 

 

Eurolink Age 

 

Eurolink Age je neprofitna mreţa, ki se ukvarja s starejšimi in 
vprašanji staranja. Člani Eurolink Age so se novembra 2000 

odločili, da zamrznejo večino svojih aktivnosti zara-di 

ustanovitve Evropske platforme starejših AGE (European Older 
People’s Platform), ki je začela delovati januarja 2001. 

 
www.age-platform.be 
 

 

 
 
European Federation of Older Persons - EURAG 

 
EURAG je leta 1962 ustanovljena neprofitna organizacija s sedeţem v Luksemburgu in 
generalnim sekretariatom v avstrijskem Gradcu. Člani EURAG so organizacije, javne ali 
privatne institucije ter posameznice in posamezniki, ki so aktivni na področju dela s 
starejšimi. Trenutno so člani federacije aktivni v 33 drţavah. 
 
Prek svojih članskih organizacij EURAG zastopa milijone starejših v Evropi in si priza-

deva za dvig kvalitete njihovega ţivljenja na druţbeni, socialni in politični ravni. Še 
posebno si prizadeva za koordinacijo, sodelovanje in izmenjavo mnenj s storitvenimi in 
strokovnimi organizacijami, skupinami za samopomoč ter posameznicami in posame-
zniki. Za izmenjavo izkušenj in uveljavljanje vloge in priloţnosti starejših v Evropi or-

ganizira mednarodne kongrese. 
 
EURAG je vzpostavil delovne skupine in odbore, ki predlagajo posamezne teme v ob-

ravnavo Evropskemu parlamentu, komisiji, Svetu Evrope, OZN, WHO, ILO in drugim, 
ki se ukvarjajo s starejšimi. EURAG je član Platforme evropskih socialnih NVO v Bru-
slju. 

mailto:cpa@cpa.org.uk
http://www.cpa.org.uk/
http://www.age-platform.be/
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Wielandgasse 9 
AT - 8010 Graz 
Tel.: +43 316 814 608 
Faks: +43 316 814 608 
office@eurag-europe.org 

www.eurag-europe.org 
 

 

 

 
European Older People's Platform - AGE 
 

AGE, Evropska platforma starejših oseb, si prizadeva za uveljavljanje mnenj in intere-
sov starejših v Evropski uniji in ozaveščanje o problemih, ki jih zadevajo. Ustanovljena 
je bila januarja 2001 zaradi boljšega sodelovanja med organizacijami starejših na ev-
ropski ravni. Članstvo je odprto za evropske nacionalne in regionalne nevladne orga-

nizacije, ki zdruţujejo starejše oz. so jim namenjene. 
 
AGE med skupinami starejših izvaja mnoge politične in informativne aktivnosti za pod-
poro mreţenju in spodbuja obravnavo tematike starejših na ravni EU. Prizadeva si za 
solidarnost med generacijami in priznanje prispevka starejših druţbi. Bori se proti vsa-
kršni obliki diskriminacije zaradi starosti na vseh področjih ţivljenja ter nadzoruje izva-
janje mnogih pobud EU na tem področju.  

 
Rue Froissart 111  
BE - 1040 Bruxelles  

Tel.: +32 2 280 14 70  
Faks: +32 2 280 15 22  
info@age-platform.org 

http://www.age-platform.org 
 

 

 

 
Fédération Internationale des Associations de Personnes Agées - La FIAPA 
 
Mednarodna zveza društev starejših oseb je bila ustanovljena leta 1980. Ustanovile so 
jo organizacije iz štirih drţav, danes pa njeno članstvo obsega 15 drţav na štirih celi-
nah.  
 

Kot nevladna organizacija ima posvetovalni status pri OZN na najvišji ravni. Sodeluje z 

UNESCO na področju kulture in izobraţevanja in z organizacijo OMS. Na evropski ravni 
je ena od petih članic posvetovalne skupine pri EU in Svetu Evrope. Je ustanovna čla-
nica AGE, evropske platforme starejših, ki ji je prvo leto tudi predsedovala. 
 
10 Rue Chauchat 

FR - 75009 Paris  
Tel.: +33 1 44 56 84 31  
Faks: +33 1 44 56 85 35 
fia.pa@libertysurf.fr  
http://www.lemarchedesseniors.com/fiapa/fiapa 
 

 

 
 

HelpAge International 
 

HelpAge International je svetovna mreţa neprofitnih organizacij, katerih poslanstvo je 
delo z zapostavljenimi starejšimi ljudmi po svetu. Organizacijo so leta 1983 ustanovile 
indijska Help Age, kanadska Help the Aged, kenijska HelpAge, kolumbijska Pro Vida in 
britanska Help the Aged. Je nevladna organizacija, ki deluje na področju nujne pomoči 
in dolgoročnega razvoja - praktično prek projektov, na politični ravni pa prek zagovor-

mailto:office@eurag-europe.org
http://www.eurag-europe.org/
mailto:catherine.daurele@age-platform.be
http://www.age-platform.org/
mailto:fia.pa@libertysurf.fr?subject=Contacter%20la%20Fiapa&body=Pr%E9nom%20:%20Nom%20:%20Organisation%20:%20Adresse%20:%20T%E9l%E9phone%20:%20Email%20:%20Votre%20message
http://www.lemarchedesseniors.com/fiapa/fiapa
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ništva na lokalni in mednarodni ravni in krepitve sposobnosti v sodelovanju s člani in 
partnerji. 
 
Je globalna mreţa 70 neprofitnih organizacij, ki jih povezujejo skupne vrednote in cilji 
in med seboj izmenjavajo informacije, ideje, strokovno znanje in vire. Podporo dvesto 
članskim in partnerskim organizacijam v več kot 80 drţavah nudi struktura sekretari-

ata, ki ima štiri regijske centre, osem programov za drţave in nujno pomoč ter pred-
stavnike v pisarnah v Bruslju in Londonu. 
 
Cilj mreţe je vpeljati tematike staranja v razvojne politike in prakso. Prizadeva si za 
neposredno pomoč starejšim na osnovni ravni, krepitev organizacij, ki praktično poma-
gajo starejšim, in promocijo stališč starejših, še posebno najbolj zapostavljenih. 

 

South East Europe Office 
Slovenska 5 
SI - 1000 Ljubljana 

Tel.: +386 1 421 0710 / 11 

Faks: +386 1 421 0712 

rpm.hai@siol.net 
http://www.helpage.org  

 
 

 
 

mailto:rpm.hai@siol.net
http://www.helpage.org/
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VERSKE ORGANIZACIJE 
 
 

 
CARE for Europe - Christian Action Research & Education 
 
CARE je krščanska človekoljubna organizacija, ki deluje v Veliki Britaniji. CARE for Eu-
rope je bila ustanovljena leta 1992 kot odgovor na širitev zakonodaje EU na področja, 
kot so izobraţevanje in usposabljanje, bioetika in varovanje zdravja, medijski standar-
di, socialne, skupnostne politike in politika enakih moţnosti ter varstvo ţensk in otrok. 

Delo CARE for Europe poteka na naslednjih delovnih področjih: politike, mreţenje z 
drugimi nevladnimi organizacijami ter komuniciranje in izmenjava informacij. Ukvarja 

se z raziskavami in komentarji politik in zakonodaje EU. Članom in načrtovalcem politik 
na nacionalnem in EU nivoju zagotavlja informacije o institucijah EU ter lobira pri po-
slancih in poslankah Evropskega parlamenta ter uradnicah in uradnikih EU. 
 

53 Romney Street 
GB - London, SW1P 3RF 
Tel.: +44 20 7233 0455 
Faks: +44 20 7233 0983 
communications@care.org.uk  
 

 

 
 
Catholic European Study and Information centre - OCIPE 
 

OCIPE je evropski katoliški študijski in informacijski center, ki ga vodijo jezuiti. Usta-
novljen je bil leta 1956 v Strassbourgu in ima poleg glavne pisarne v Bruslju še podru-
ţnice v Strassbourgu, Varšavi in Budimpešti. Namenjen je posameznikom in posamez-
nicam ter skupinam, ki jih zanimajo prihodnost Evrope, cerkvene institucije, Druţba 
Jezusova ter krščanske zdruţbe in gibanja, aktivna pri izgradnji Evrope.  
 

OCIPE analizira politične, socialne in ekonomske procese v institucijah EU in Sveta Ev-
rope ter proučuje etične, kulturne in duhovne izzive nastajajoče Evrope. Sodeluje pri 
mnogih študijskih skupinah o omenjenih temah, zagotavlja konference in seminarje o 
evropskih vprašanjih, izdaja mesečnik Europe infos v petih jezikih in sodeluje s Komisi-
jo evropskih škofovskih konferenc COMECE. 
 
51, Rue du Cornet 

BE - 1040 Bruxelles 

Tel.: +32 2 737 97 20 
Faks: +32 2 737 97 29 
debbichi-ocipe@tiscalinet.be 
http://www.ocipe.org 
 

 

 
 
Catholic International Education Office - OIEC 

 
OIEC je nevladna organizacija, ki predstavlja katoliško izobraţevanje po svetu in zdru-
ţuje nacionalne sekretariate katoliškega izobraţevanja. Ima stike z agencijami OZN, 
zlasti tistimi, ki delujejo na področju izobraţevanja. Namen organizacije je izraţati pri-
sotnost Cerkve v posebni sferi izobraţevanja po svetu in mednarodni skupnosti pred-
staviti njeno ţeljo po sodelovanju v vseh oblikah izobraţevanja. Njena glavna skrb je 

promocija katoliških šol v svetu in usposabljanje njenih učiteljev kot krščanskih eduka-

torjev. Ţeli biti prisotna v poglavitnih programih opismenjevanja OZN. Skrb katoliške-
ga šolstva, ki ga v svetu  predstavlja OIEC, je namenjena sto milijonom otrok, ki ni-
majo dostopa do osnovnega šolanja, in še stotinam milijonov, ki šole zapustijo, preden 
osvojijo zadovoljivo izobrazbo.  
 

mailto:communications@care.org.uk
mailto:debbichi-ocipe@tiscalinet.be
http://www.ocipe.org/
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OIEC Secretariat General 
Rue des Eburons 60 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 72 52 
Faks: +32 2 230 97 45  
http://www3.planalfa.es/oiec 

 
 

 

 
Centre Europeen Juif d'Information / European Jewish Information Centre - CEJI 
 
CEJI je mednarodna nevladna organizacija. Ustanovljena je bila leta 1990 z namenom 
zagotavljanja izkušenj, projektov in idej na področjih osnovnih pravic, izobraţevanja, 

usposabljanja in socialne integracije relevantnim oblikovalcem politik v Evropski uniji 
in tako prispevati k demokratični, odgovorni in skrbni Evropi in omogočiti vključevanje 

judovskih skupnosti v tem procesu. 
 
CEJI prispeva k oblikovanju evropske politične razprave o temah diskriminacije, social-
ne vključenosti, izobraţevanja, usposabljanja in mladine. CEJI je storitveno naravnano 
telo, ki svoje poslanstvo opravlja s pomočjo širokega kroga partnerjev in mreţ, ki so 
vključeni v izobraţevalne in druţbene aktivnosti v celem spektru evropskega nevladne-
ga sektorja. Z operativnim vodenjem svojih lastnih mreţ sodeluje tudi z izvajalci, aka-

demiki in organizacijami evropske civilne druţbe, ki imajo isti cilj – vključujočo multi-
kulturno Evropo. 
 
319, Av. Brugmann 

BE - 1180 Bruxelles 
Tel.: +32 2 344 34 44 

Faks: +32 2 344 67 35 
ceji@ceji.org 
http://www.ceji.org 
 

 

 
  
Christian Solidarity International EU Office - CSIEU 
 
CSI, ustanovljena 1977, je krščanska organizacija za človekove pravice in verske svo-
boščine, ki pomaga ţrtvam verskega zatiranja, otrokom, ki so ţrtve nasilja, in ţrtvam 

naravnih nesreč. Poglavitni cilj organizacije je spoštovanje pravice vsakega človeka, da 
izbere in prakticira svojo vero, kot to opredeljuje 18. člen Splošne deklaracije OZN o 

človekovih pravicah. Najvišje telo CSI je mednarodni svet, ki ga sestavljajo predstav-
niki in predstavnice vseh nacionalnih podruţnic. Kot neprofitna in neodvisna organiza-
cija sodeluje z vsemi krščanskimi ločinami in cerkvami, organizacijami za človekove 
pravice in javnostjo. 

 
Zelglistrasse 64 
P. O. BOX 70 
CH - 8112 Binz 
Tel.: +41 1 980 47 07 
Faks: +41 1 980 47 15 
csi-int@csi-int.org 

http://www.csi-int.ch 
 

 

 

 
 
 
 
 

http://www3.planalfa.es/oiec/
mailto:ceji@ceji.org
http://www.ceji.org/
mailto:csi-int@csi-int.org
http://www.csi-int.ch/


 89 

Church and Society Commission of the Conference of European Churches  
 
Church and Society Commission je protestantska ekumenska organizacija. Ustanovlje-
na je bila leta 1960 kot European Ecumenical Commission for Church and Society. Da-
nes je del širše ekumenske organizacije Conference of European Churches – CEC. 
 

Namen zdruţitve CEC in Evropske ekumenske komisije o cerkvi in druţbi, ki je bila 
zaključena leta 1999, je omogočiti aktivnosti cerkva pri evropskih političnih instituci-
jah. Naloga komisije je pomoč cerkvam pri preučevanju (s teološkega in druţbenoeti-
čnega stališča) vprašanja cerkva in druţbe, še posebno tistih z evropsko razseţnostjo, 
in predstavljanje članskih cerkva CEC v odnosih s političnimi institucijami, ki delujejo v 
Evropi. 

 
 

 
 

Commisson of Episcopates of the EC SIPCEA / Commission des Episcopats de 
la Communaute Europeenne - COMECE 
 
COMECE je komisija škofovskih konferenc Evropske unije s sedeţem v Bruslju. Sestav-
lja jo 21 škofov, ki jih imenujejo katoliške škofovske konference iz posameznih drţav 
Evropske unije, škofovska konferenca Švice pa je pridruţeni član. COMECE je bila usta-
novljena leta 1980, ko je nasledila Evropski katoliški pastoralni informacijski servis 

(European Catholic Pastoral Information Service SIPECA, 1976-1980). Nastala je kot 
instrument povezave med škofovskimi konferencami in Evropsko skupnostjo. 
 
Njen namen je nadzorovati in analizirati politični proces Evropske unije, informirati in 

ozaveščati cerkev o dogajanjih v politikah in zakonodaji EU ter spodbujati refleksijo, ki 
temelji na socialnem učenju Cerkve, o izzivih zdruţene Evrope. 

 
42 Rue Stévin 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 235 05 10 
Faks: +32 2 230 33 34 
comece@comece.org 
http://www.comece.org 

 
 

 
 

Conference of the European Churches - CEC 
  

Konferenca evropskih cerkva je regionalna ekumenska organizacija 126 pravoslavnih, 
anglikanskih, protestantskih in starokatoliških cerkva ter 43 pridruţenih organizacij iz 
vseh drţav Evrope. Ustanovljena je bila leta 1959 in ima pisarne v Ţenevi, Bruslju in 
Strassbourgu.  

 
CEC si je vedno prizadevala povezovati vzhodno in zahodno Evropo, manjšinske in ve-
činske cerkve in krščanstvo z drugimi konfesionalnimi tradicijami. Tako so v konferenci 
zastopane vse glavne konfesionalne druţine - pravoslavna, luteranska, reformirana, 
anglikanska, metodistična, baptistična, starokatoliška in binkoštna. Članice so tudi 
mnoge manjšinske cerkve, od 1992 pa lahko pridruţene članice postanejo tudi cerkve-
ne skupine. Slednjih je 23, vključujejo pa nacionalne svete cerkva, zdruţbe laikov, 

ţensk in mladine. CEC presoja mnoga vprašanja sodobne Evrope, predvsem tista eku-
menske narave.  
 

Tesno sodeluje s World Council of Churches (WCC) in European National Councils of 
Churches (NCCs). Rimskokatoliška cerkev ni članica, obstaja pa tesno sodelovanje s 
Svetom evropskih škofovskih konferenc (CCEE, Council of European Bishops Conferen-
ces). CEC in CCEE sta leta 2001 izdala dokument Charta Ecumenica, ki opredeljuje 

smernice za sodelovanje cerkva v Evropi, skupaj sta organizirali tudi mnoga ekumen-
ska srečanja in skupščine.  

mailto:comece@comece.org
http://www.comece.org/
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P. O. Box 2100 
150, Route de Ferney 
CH - 1211 Geneva 2 
Tel.: +41 22 791 61 11 
Faks: +41 22 791 62 27 

cec@cec-kek.org 
 
Ecumenical Centre 

Rue Joseph II, 174 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 17 32 
Faks: +32 2 231 14 13 

csc.bru@cec-kek.be 

 
8, Rue du Fossé des Treize 
FR - 67000 Strassbourg  
Tel.: +33 3 88 15 27 60 
Faks: +33 3 88 15 27 61 

csc@cec-kek.com  
http://www.cec-kek.org/index.shtml 
 

 

 
 
European Committee for Catholic Education - CEEC 
 
CEEC, Evropski odbor za katoliško izobrazbo, je bil ustanovljen leta 1974 kot regionalni 

odbor Katoliškega mednarodnega urada za izobraţevanje OIEC (Catholic International 

Education Office). Je mednarodno neprofitno zdruţenje, ki omogoča sodelovanje 23 
katoliških izobraţevalnih mreţ in drţav srednje, vzhodne in zahodne Evrope - Anglije in 
Walesa, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Danske, Francije, Grčije, Hrva-
ške, Irske, Italije, Litve, Madţarske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portu-
galske, Romunije, Slovaške, Španije, Švice in Ukrajine. CEEC je mesto srečevanja vo-
dij teh mreţ, študijski in informacijski center in ima vlogo promotorja svobodnega ka-

toliškega izobraţevanja pri raznih evropskih telesih. Na ta način predstavlja okrog 
30.000 šol in 7 milijonov učencev in učenk. 
 
Sodelovanje s predstavniki krščanske izobraţevalne skupnosti poteka prek skupnih ak-
tivnosti s starši (prek Evropske sekcije Mednarodne skupine zdruţenj staršev v katoli-
škem izobraţevanju OE-GIAPEC, International Group of Parents' Associations in Catho-

lic Education) in učitelji (prek Evropskega zdruţenja za pedagoško raziskovanje in iz-
menjave - European Association for Pedagogical Research and Exchanges, ASEREP). 

 
Avenue Marnix 19 Bte. 6  
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 511 47 74  
Faks: +32 2 513 86 94 

ceec@skynet.be  
http://www.ceec.be 
 

 

 
 
European Evangelical Alliance - EEA 
 
Evropska evangeličanska zveza zdruţuje tako nacionalne evangeličanske zveze Evrope 
kot tudi veliko število vseevropskih misijonskih agencij. Kot regionalna skupina obstaja 

ţe od 50. let, korenine pa ima v konferenci iz leta 1846, na kateri je bila ustanovljena 
Svetovna evangeličanska zveza (WEA, World Evangelical Alliance). EEA je njena ev-
ropska sekcija. 
  
EEA je mesto za srečevanje, platforma skupnih akcij in glasnik evropskih evangeliča-
nov in evangeličank. Spodbuja nacionalne zveze, da sluţijo ena drugi, ter pomaga pri 

mailto:cec@cec-kek.org
mailto:csc.bru@cec-kek.be
mailto:csc@cec-kek.com
http://www.cec-kek.org/index.shtml
mailto:ceec@skynet.be
http://www.ceec.be/
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razvoju nacionalnih evangeličanskih zvez, kjer jih še ni. EEA je aktivna na mnogih po-
dročjih. Prek bruseljske pisarne Evropski uniji predstavlja 10 milijonov evropskih evan-
geličanov iz 33 drţav. Mladinska mreţa EEA podpira rastoče število nacionalnih mladin-
skih mreţ. Druţbenopolitični oddelek pomaga evangeličanskim zvezam pri razvoju nji-
hovih ministrstev za socialo, zagovorništvo in verske svoboščine. EEA igra osrednjo 
vlogo pri izvajanju Upanju za Evropo, aktivnostih sodelovanja na področjih skupne 

vizije . 
 

186 Kennington Park Road 

GB - London, SE11 4BT 

Tel.: +44 20 7582 7276 

Faks: +44 20 7582 2043 

info@europeanea.org 
http://www.europeanea.org 
 

 

 
 
European Federation for Diaconia - Eurodiacionia 

 
Eurodiaconia je ekumenska federacija cerkva, organizacij socialne pomoči in nevladnih 
organizacij v Evropi, ki delujejo na nacionalnem in mednarodnem področju. Člani delu-
jejo na podlagi krščanske vere v okviru tradicij reformacije, anglikanstva in pravoslav-
ja. Eurodiaconia mreţi diakonske in socialne institucije in cerkvene skupnosti in sode-
luje s partnerji civilne druţbe. 
 

Prizadeva si za kakovost ţivljenja v socialni Evropi, spodbuja obnovljeno teološko mi-
sel, vključuje se v proces učenja, izmenjave znanj in storitev med člani prek nacio-
nalnih in konfesionalnih meja. Poslanstvo diakonije je povezovati člane v sluţenju soli-
darnosti in pravičnosti. Njena vizija vključuje socialno Evropo, s koreninami v judov-
sko-krščanskem razumevanju, katere druţbe zagotavljajo kakovost ţivljenja, človeško 
dostojanstvo in socialne pravice in v kateri je doseţena vseevropska kultura solidarno-

sti, enakosti in pravičnosti. 
 
Rue Joseph II, 166 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 234 38 60 
Faks: +32 2 234 38 65 
office@eurodiaconia.org  

www.eurodiaconia.org  

 
 

 

 
European Young Women Christian Association - YWCA 
 
Svetovno zdruţenje mladih krščanskih ţensk zdruţuje in koordinira sto pridruţenih na-
cionalnih zdruţenj. Vsako nacionalno zdruţenje je avtonomna, v skupnosti utemeljena, 
nevladna organizacija. Vsako YWCA vodijo ţenske v skupnosti in njihove druţine kot 

neprofitno člansko organizacijo. Lokalne YWCA so zdruţene v nacionalnih YWCA po 
drţavah. 
 
The European YWCAs 
Rybalkova 33 
CZ - 101 00 Prague 10 

czech@ywca.cz 

http://www.worldywca.org/index.htm  
 

 

 

 
 

mailto:info@europeanea.org
http://www.europeanea.org/
mailto:office@eurodiaconia.org
http://www.eurodiaconia.org/
mailto:czech@ywca.cz
http://www.worldywca.org/index.htm
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Jewish Partnership for Europe 
 
Judovsko partnerstvo za Evropo sta ustanovila CEJI in Evropski svet judovskih skupno-
sti (European Council of Jewish Communities, ECJC) in je sluţilo kot organizacijska 
povezava judovskih organizacij v odnosih z Evropsko unijo. Organizaciji sta komple-
mentarni - CEJI ima kontakte v Bruslju in znanje o delovanju EU, ECJC pa predstavlja 

poglavitne judovske druţbene organizacije. CEJI ima članske organizacije v 35 drţa-
vah, ECJC pa ustanavlja in krepi mreţe med voditelji skupnosti ter strokovnjakinjami 
in strokovnjaki prek programa posvetovanj, izmenjav, ciljnega usposabljanja in skup-
nih projektov. 
 
Organizaciji sta leta 1997 vzpostavili projekt Judovsko partnerstvo za Evropo. Njegov 

namen je bil razvoj konstruktivnih odnosov z institucijami EU na področju socialne bla-

ginje, izobraţevanja in kulture. V zdajšnjem delovanju so cilji evropeizacija projektov, 
širjenje znanja in razumevanja judovskega ţivljenja, krepitev judovske kontinuitete v 
Evropi, razvoj povezav z institucijami EU in nevladnimi organizacijami ter sodelovanje 
pri oblikovanju pluralistične, demokratične in integrirane Evrope. Namen organizacije 
je načrtovati in koordinirati aktivnosti na področju socialne blaginje, formalnega in ne-
formalnega judovskega izobraţevanja, usposabljanja vodstva in kulture. 

 
Aktivnosti JPE so bile zamrznjene 1. avgusta 1999, ko je bilo odločeno, da se ohrani 
zakonska struktura organizacije, preneha pa njeno delovanje 
 
http://www.ceji.org/jewishorganisations/jpe.html  
 

 

 

 
Soldarite Protestante  

 
SPFA (Solidarite Protestante France - Armenie) je bila ustanovljena aprila 1990 po ka-
tastrofalnem potresu decembra 1988. Njeno delovanje v Armeniji je kulturne, humani-
tarne in ekumenske narave.  
 
1 Street Cabanis  
FR - 75014 Paris 

Tel.: +33 1 47 35 30 23  
Faks: +33 1 53 80 19 49 
paris@spfa-armenie.org  
 
47 Street Khandjian, Appt. 10. 

Tel.: +37 41 52 27 06 
Faks: +37 41 54 39 13 

erevan@spfa-armenie.org 
www.spfa-armenie.org 
 

 

 
 
 

http://www.ceji.org/jewishorganisations/jpe.html
mailto:paris@spfa-armenie.org
mailto:erevan@spfa-armenie.org
http://www.spfa-armenie.org/
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ZDRAVJE 
 
 

 
Association of European Cancer Leagues - ECL 
 
ECL je zveza evropskih zdruţenj za boj proti raku. Ustanovljena je bila leta 1980 in 
zdruţuje 39 članov. Cilj zveze je izboljšava komunikacij in omogočanje sodelovanja 
med evropskimi zvezami za boj proti raku in drugimi organizacijami, članicami ECL, ter 
za zmanjševanje vse večjega bremena, ki ga rak predstavlja v Evropi.   

 
Poglavitna področja delovanja so preprečevanje raka, informiranje in izobraţevanje 

javnosti, strokovno izobraţevanje in informiranje, nudenje pomoči, storitev in rehabi-
litacije bolnikom, njihovim druţinam in sorodnikom, zbiranje sredstev, pravice bolnikov 
in bolnic, sodelovanje in spodbujanje znanstvenega raziskovanja. 
 

c/o Belgian Federation against Cancer 
Chaussée de Louvain, 479 
BE - 1030 Bruxelles 
Tel.: +32 2 743 3705 
Faks: +32 2 734 9250 
chartmann@cancer.be  
http://ecl.uicc.org 

 
 

 
 

Alzheimer Europe - AE 
 
AE je neprofitna organizacija, katere cilj je izboljšava nege in obravnave bolnikov in 
bolnic z Alzheimerjevo boleznijo prek intenzivnega sodelovanja med članskimi organi-
zacijami. Dolgoročno si prizadeva postati koordinacijski in informacijski center za vse 
organizacije, ki se ukvarjajo s področji dnevne nege, dnevnega varstva, centrov za po-

klicno usposabljanje itd. 
   
Cilji AE so izboljšati izmenjavo informacij med organizacijami za pomoč bolnikom in 
bolnicam z Alzheimerjevo boleznijo, spodbujati razvoj projektov na področju informira-
nja, podpore in nege dementnih pacientov in pacientk, vzpostaviti povezave med orga-
nizacijami za pomoč bolnikom in bolnicam za koordinacijo skupnih čezmejnih pro-
jektov, nuditi prevode priročnikov in drugih gradiv v drţavah EU in organizirati letno 

mednarodno konferenco s predstavitvami novih znanstvenih spoznanj o bolezni. 

 
145 Route de Thionville 
LU - 2611 Luxembourg 
Tel.: +352 29 79 70 
Faks: +352 29 79 72 
info@alzheimer-europe.org 

www.alzheimer-europe.org 
 

 

 
 
Eurocare EU Liaison Office - European Council on Alcohol Rehabilitaion, 
Research and Education 
 
EUROCARE je bil ustanovljen leta 1990 kot zveza prostovoljnih in nevladnih organiza-

cij, ki predstavljajo različne poglede in kulturna stališča glede vpliva Evropske unije na 

politiko do alkohola v drţavah članicah. EUROCARE je kratica za evropski svet za razi-
skovanje rehabilitacijo in izobraţevanje o alkoholu. Leta 1993 so se člani in članice 
dogovorili o delovnem nazivu organizacije: EUROCARE – zagovorništvo za preprečeva-
nje z alkoholom povezane škode v Evropi. 
 

mailto:chartmann@cancer.be
http://ecl.uicc.org/
mailto:info@alzheimer-europe.org
http://www.alzheimer-europe.org/
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Rue des Confédérés 96-98 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 736 05 72 
Faks: +32 2 736 73 51 
f.bertelettikemp@ias.org.uk 
http://www.eurocare.org/contact.html 

 
 

 

 
European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations - EAMDA 
 
Število članov EAMDA se je v 32 letih delovanja organizacije povzpelo z 9 (leta 1971) 
na 23 (leta 2003). V tem času je pomagala pri ustanovitvi organizacij, kot so Mladin-

ska organizacija EAMDA (EAMDA Youth Organisation - EYO) leta 1989, Evropski ţiv-
čno-mišični center (European Neuromuscular Centre - ENMC) leta1989, Svetovna zve-

za zdruţenj za mišično distofijo (World Alliance of Muscular Dystrophy Associations - 
WAMDA) leta 1990 in Evropski konzorcij za kronično respiratorno insuficienco (Euro-
pean Consortium on Chronic Respiratory Insufficiency - ECCRI) leta 1993. EAMDA je 
članica Evropske platforme organizacij pacientov in pacientk, ki je bila oblikovana leta 
1997, in članica European Disability Foruma (EDF). 
 
C/o MDG Malta 

4, Gzira Road 
MT - Gzira GZR 04  
Tel.: +356 21 346 688 
Faks: +356 21 318 024 

eamda@hotmail.com 
http://www.kashastaliklari.org.tr/eamda/m_a.html 

 
 

 
 

European Association for Palliative Care - EAPC 
 
Evropsko zvezo za paliativno oskrbo je leta 1988 ustanovilo 42 ustanovnih članic. Cilj 
EAPC je spodbujanje paliativne oskrbe in zagotavljanje stične točke vsem, ki delujejo 
na področju paliativne oskrbe na znanstveni, klinični in socialni ravni. 
 
Leta 2004 je imel EAPC članice v 40 drţavah. Kolektivno članstvo 30 nacionalnih zvez 

v 20 evropskih drţavah predstavlja gibanje kakšnih 50.000 zdravstvenih delavcev in 
delavk ter prostovoljk in prostovoljcev. 

  
EAPC spodbuja raziskave in izobraţuje tiste, ki so na kateri koli ravni vključeni v nego 
bolnikov in bolnic z neozdravljivimi boleznimi ter njihovih druţin. Zdruţuje tiste, ki ra-
ziskujejo in se ukvarjajo z nego bolnikov in bolnic ter njihovih druţin (zdravnike in 

zdravnice, medicinske sestre in tehnike, socialne delavke in delavce, psihologe in psi-
hologinje, prostovoljce in prostovoljke), pripravlja publikacije o paliativni negi, zdru-
ţuje nacionalne organizacije za paliativno oskrbo, oblikuje mednarodno mreţo za 
izmenjavo informacij in strokovnega znanja ter se ukvarja z etičnimi problemi, 
povezanimi z nego neozdravljivo bolnih. 
 
Glavna pisarna EAPC je od leta 1990 pri Oddelku za rehabilitacijo in paliativno oskrbo 

na Nacionalnem inštitutu za preučevanje raka v Milanu.  
 
National Cancer Institute Milano 

Via Venezian 1 
IT - 20133 Milano 
Tel.: +39 02 2390 3390 
Faks: +39-02 2390 3393 

http://www.eapcnet.org/index.html 
 

 

mailto:f.bertelettikemp@ias.org.uk
http://www.eurocare.org/contact.html
mailto:eamda@hotmail.com
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European Brain Injury Society - EBIS 
 
EBIS je zdruţenje, ki si prizadeva za koordinacijo aktivnosti za reševanje problemov, ki 
jih povzročajo poškodbe glave in ki v druţbi še vedno niso dovolj priznani. EBIS zdru-
ţuje ljudi s poškodbami glave in njihove druţine ter mnoge strokovnjake in strokovnja-
kinje s tega področja. Trenutno ima 130 posameznih in institucionalnih članov in članic 

iz vseh drţav EU ter Švice, Hrvaške, Rusije in Slonokoščene obale.  
 
Začetki organizacije segajo v leto 1986, ko sta COFACE (Confederation of Family Or-
ganisations in the European Union) in LADAPT (Ligue pour l'Adaptation du Diminué 
Physique au Travail) organizirali prvo evropsko srečanje o socialni rehabilitaciji ljudi s 
hudimi poškodbami glave, na katerem je bila ustanovljena Evropska delovna skupina 

za preučevanje hudih poškodb glave in socialne rahabilitacije. EBIS je bil ustanovljen 

leta 1986 na podlagi te neformalne skupine. 
 
EBIS je član posvetovalne skupine Evropske komisije o hendikepiranih in član EDF 
(European Disability Forum). Za Generalni direktorat za raziskave izvaja koordiancijo 
različnih vidikov poškodbe glave (kot so epidemiologija, ocenjevanje in zagotavljanje 
storitev) na evropski ravni.  

 
Bureau et Conseil d’Administration 
Rue de Londres, 17  
BE - 1050 Bruxelles  
Tel. / faks: +33 553 22 56 68 
ebis2@wanadoo.fr  
http://www.ebissociety.org 

 
 

 

 
European Council of AIDS Services Organizations - EuroCASO 

 
EuroCASO, Evropski svet storitvenih organizacij na področju 

AIDSa (European Council of AIDS Service Organisations), je 
preselil svoje delovanje iz Ţeneve, kjer je deloval v preteklih 

letih. Sedaj deluje na Nizozemskem v okviru organizacije AIDS 

Action Eu-rope, ki je vseevropsko partnerstvo nevladnih 
organizacij za področje HIVa/AIDSa. 
 

Aids Fonds~Soa Aids Nederland 
Keizersgracht 390-392 
NL - 1016 GB Amsterdam 
Tel.: +31 20 62 62 669  
Faks: +31 20 6275221 
mdeschutter@soaaids.nl  

http://www.hivnet.ch/eurocaso 
 

 

 
 
European Organization for Research and Treatment of Cancer - EORTC/OERTC   
 
Evropska organizacija za raziskave in zdravljenje raka je bila ustanovljena leta 1962 
kot »Groupe Européen de Chimiothérapie Anticancéreuse« (GECA), v EORTC pa se je 

preimenovala leta 1968. Njeni cilji so izvajanje, razvoj, usklajevanje in spodbujanje 

laboratorijskih in kliničnih raziskav v Evropi z namenom izboljšav pri obravnavanju ra-
ka in spremljevalnih teţav in s tem preţivetja bolnih in kakovosti njihovega ţivljenja. 
Raziskave raka pogosto presegajo sposobnosti posameznih evropskih laboratorijev in 
bolnišnic in so moţne le z multidisciplinarnimi in multinacionalnimi prizadevanji.  
 

mailto:ebis2@wanadoo.fr
http://www.ebissociety.org/
mailto:mdeschutter@soaaids.nl
http://www.hivnet.ch/eurocaso/
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Poglavitni cilj EORTC je izboljšava standarda zdravljenja raka v Evropi prek razvoja no-
vih zdravil in drugih inovativnih pristopov, testiranja bolj učinkovitih terapevtskih stra-
tegij in uporabe ţe dostopnih zdravil, kirurgije in radioterapije. 
 
Avenue Mounierlaan, 83/11 
BE - 1200 Bruxelles 

Tel.: +32 2 774 16 11 
http://www.eortc.be 
 

 

 
 
European Parkinson's Disease Associations - EPDA 
 

Evropsko zdruţenje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo je neprofitna organizacija, ki širi 
razumevanje o Parkinsonovi bolezni ter bolnikom, bolnicam, njihovim negovalcem in 

negovalkam ter druţinam omogoča dostop do informacij, da lahko na podlagi informi-
ranih odločitev doseţejo najvišjo moţno kakovost ţivljenja. Nudi informacije o najbolj-
ših negovalnih praksah po svetu, najnovejših zdravniških in kirurških nasvetih, skrbi za 
izmenjavo znanja in razumevanja nege, razvija znanje in zavest o medicinskih, social-
nih in osebnih potrebah ljudi, ki ţivijo s Parkinsonovo boleznijo, in odstranjuje ovire za 
dobro komunikacijo med bolniki, bolnicami, njihovimi druţinami in strokovnjaki ter 
strokovnjakinjami. Njeno poslanstvo je razvoj dialoga med znanostjo in druţbo.   

 
Avenue Nestor Plissart 4 
BE - 1040 Bruxelles 
http://www.epda.eu.com 

 
European Parkinson's Disease Association (EPDA) 

Liaison / Project Manager 
4 Golding Road 
Sevenoaks, Kent 
GB - TN13 3NJ 
Tel.: +44 1732 457 683 
Faks: +44 7787 55 48 56 
lizzie@epda.eu.com 

 
 

 
 

European Public Health Alliance - EPHA 
 

EPHA predstavlja več kot sto nevladnih in drugih neprofitnih organizacij, ki delujejo na 
področju zdravstva v Evropi. 32 organizacij članic EPHA je vseevropskih mreţ. Cilj 
EPHA je spodbujanje in zaščita zdravstvenih interesov ljudi v Evropi in krepitev dialoga 
med evropskimi institucijami, drţavljani in drţavljankami ter nevladnimi organizacijami 

za »zdravo« javno politiko na področju javnega zdravstva. 
 
Rue d’Arlon 39-41 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 230 30 56 
epha@epha.org 
http://www.epha.org 

 
 

 
 

European Union of Medical Specialists - UEMS   
  
UEMS, Evropska zveza medicinskih specialistov in specialistk, je bila ustanovljena leto 
po podpisu rimske pogodbe 20.7.1958, ko so se v Bruslju zbrali delegati in delegatke 
profesionalnih organizacij medicinskih specialistov in specialistk šestih drţav članic 
nove Evropske skupnosti. UEMS je predstavniška organizacija medicinskih specialistov 

http://www.eortc.be/
http://www.epda.eu.com/
mailto:Lizzie@epda.demon.co.uk
mailto:epha@epha.org
http://www.epha.org/
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in specialistk iz nacionalnih zdruţenj drţav članic EU/EEA. Njene aktivnosti se nanašajo 
na vse aktivnosti specialističnega zdravljenja. Izvajajo jih zdravniki in zdravnice, ki so 
predstavniki oz. predstavnice v upravnem odboru organizacije in več kot 30 specialisti-
čnih sekcijah in odborih.  
20 Av. De la Couronne 
BE - 1050 Bruxelles 

Tel.: +32 2 649 51 64 
Faks: +32 2 640 37 30 
www.uems.net  
  

 

 
 
International Diabetes Federation, Europe - IDF/FID 

 
Mednarodno zdruţenje diabetikov je edini globalni zagovornik za ljudi s sladkorno bo-

leznijo ter izvajalce in izvajalke zdravstvenega varstva. Je nevladna organizacija, ki 
uradno sodeluje z Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in vseameriško zdrav-
stveno organizacijo.  
 
Na področju sladkorne bolezni je začela delovati leta 1950 in postala krovna organi-
zacija s 185 članskimi organizacijami v 145 drţavah. Njeno poslanstvo je krepitev ne-
ge, zdravljenja in preprečevanja sladkorne bolezni po vsem svetu.  

 
International Diabetes Federation (IDF) 
Avenue Emile De Mot 19 
BE - 1000 Bruxelles 

Tel.: +32 2 538 55 11 
Faks: +32 2 538 51 14 

info@idf.org 
http://www.idf.org/home 
 

 

 
 
International Heart Network/ European Heart Network - EHN 
 
EHN je zveza fundacij za srce in sorodnih nevladnih organizacij v Evropi. V 26 drţavah 
ima 30 članskih organizacij. EHN ima vodilno vlogo pri preprečevanju in zmanjševanju 
srčno-ţilnih bolezni s pomočjo zagovorništva, mreţenja in izobraţevanja. Za doseganje 

ciljev si EHN prizadeva tako, da vpliva na oblikovanje evropskih politik za zdrav način ţiv-
ljenja, oblikuje in vzdrţuje povezave med organizacijami na področju preventive srčno-

ţilnih bolezni, zbira in širi informacije o preventivi, nadzira politiko EU in zbira podporo za 
raziskave.  
 
EHN deluje preko ekspertnih skupin na področjih, kot so prehrana za zdravo srce, po-

litika do tobaka in preprečevanje kajenja, zdravje dela ter psihosocialni dejavniki in 
fizična aktivnost kot naravni del vsakodnevnega ţivljenja. Prek članstva v Svetovni fe-
deraciji za srce (World Heart Federation) je aktivna tudi na področju oblikovanja širše 
mednarodne mreţe za srce, katere cilj je spodbujati zdravje srca in oţilja po svetu. 
 
Rue Montoyer 31 
BE - 1000 Bruxelles  

Tel.: +32 2 512 9174  
Faks: +32 2 503 3525  
ehn@skynet.be  

http://www.ehnheart.org/content/default.asp 
 

 

 
 
Mental Health Europe - Sante Mentale Europe 
 

http://www.uems.net/
mailto:info@idf.org
http://www.idf.org/home/
mailto:ehn@skynet.be
http://www.ehnheart.org/content/default.asp
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Mental Health Europe je nevladna organizacija, ki si prizadeva za promocijo pozitivne-
ga duševnega zdravja, preprečevanje duševnih teţav, izboljšanje nege, zagovorništvo 
in varstvo človekovih pravic (bivših) uporabnikov in uporabnic duševnega zdravljenja 
in psihiatričnih bolnikov in bolnic. Vrednote Mental Health Europe temeljijo na sodelo-
vanju, dostojanstvu, spoštovanju, enakih pravicah, svobodi izbire in demokraciji. Men-
tal Health Europe ima 81 članskih organizacij v 30 evropskih drţavah in 75 individual-

nih članov in članic. 
 
MHE je mnenja, da so breme duševne bolezni za posameznike, posameznice, druţine 
in druţbo ter stigma in tabuji preveliki, da bi oblikovanje področja duševnega zdravja 
lahko prepustili zgolj politikom in političarkam ter strokovnjakinjam in strokovnjakom. 
MHE podpira emancipacijo različnih skupin na področju mentalnega zdravja, da bi ust-

varili enake pozicije različnih strani in zagotovili, da bi aktivnosti na področju dušev-

nega zdravja in varstva ustrezale potrebam prebivalstva. 
 
7, Boulevard Clovis 
BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 280 04 68 
Faks: +32 2 280 16 04 

info@mhe-sme.org 
http://www.mhe-sme.org 
 

 

 
 
Standing Committee of the Hospitals of the European Union - HOPE 
  

Stalni odbor bolnišnic Evropske unije HOPE (kratica za Hospitals in Europe) je evrop-
ska nevladna zveza, ki je bila ustanovljena leta 1966. Vanjo so vključene nacionalne 

povezave bolnišnic ter predstavnice in predstavniki nacionalnih zdravstvenih sistemov 
drţav članic EU (razen Poljske), Bolgarije, Romunije, Švice in člani - opazovalci.  
 
Odbor HOPE ima človekoljubne, znanstvene in izobraţevalne cilje. Njegovo poslanstvo 
je, da kot nevladna organizacija spodbuja izboljšave zdravja prebivalstva EU in enotne 
visoke standarde bolnišnične oskrbe v Evropski uniji. Prizadeva si za učinkovitost in 
humanost v organizaciji in delovanju bolnišničnih storitev in zdravstvenih sistemov. 

 

Bd. A. Reyers 207-209, b7 

BE - 1030 Bruxelles 

Tel.: +32 2 742 13 20    
Faks: +32 2 742 13 25 
sg@hope.be 
http://www.hope.be 

 
 

 
 

World Federation for Mental Health, European Regional Council - WFMH 
 
Federacija WFMH je bila ustanovljena leta 1948 za preventivne aktivnosti na področju 
duševnih in čustvenih motenj, pravilno zdravljenje in nego le-teh in promocijo dušev-
nega zdravja. Njeni cilji so promocija duševnega zdravja, ozaveščanje druţbe o po-
membnosti duševnega zdravja, doseganje razumevanja in izboljšanje odnosa do du-
ševnih motenj, preprečevanje duševnih, nevroloških in psihosocialnih motenj.  

 
Federacija ima člane in stike v 112 drţavah sveta in je edina svetovna civilna organiza-
cija, ki si prizadeva za izobraţevanje javnosti in zagovorništvo na področju duševnega 
zdravja. Člani federacije so delavci in delavke na področju duševnega zdravja, upora-
bniki in uporabnice storitev zdravljenja duševnih bolezni, njihove druţine in zainteresi-
rani drţavljani in drţavljanke. Njeno obseţno in raznoliko članstvo omogoča laţje sode-

lovanje z nevladnimi in vladnimi organizacijami. Skrbi duševno bolnih predstavlja na 

mailto:info@mhe-sme.org
http://www.mhe-sme.org/
mailto:sg@hope.be
http://www.hope.be/
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mednarodnih forumih in podpira prizadevanja članskih organizacij na nacionalni in re-
gionalni ravni. Federacija ima posvetovalni status pri OZN in tesno sodeluje z njenimi  
posebnimi agencijami WHO, UNESCO, UNHCR, UNCHR, ILO in drugimi. 
 
P. O. Box 16810 
Alexandria, Virginia 22302-0810 U.S.A.  

Faks: +1 703 519 7648 
info@wfmh.com 
 
WFMH Regional Council, NL  
Vice President Leo de Graaf  
leodegraaf@wanadoo.nl  

www.mhe-sme.org  
 

 

 

 
World Heart Federation 
 
Svetovna federacija za srce je organizacija, ki jo sestavlja 180 članskih kardioloških 
zdruţenj in fundacij za srce iz 100 drţav. Članska mreţa zdruţuje skupnosti s področja 
medicine in varovanja zdravja.  
 

Svetovna federacija za srce ima poglavitno vlogo pri zagotavljanju sprejemanja in iz-
vajanja široke politike za preprečevanje srčno-ţilnih bolezni s strani vladnih in nevlad-
nih organizacij. Zagovarja javne politike, ki upoštevajo kulturne in socialnoekonomske 
dejavnike, ki vplivajo na individualno spodobnost sprejemanja načina ţivljenja, ki je 

zdrav za srce. Oblikuje mednarodne aktivnosti ozaveščanja o boleznih srca in srčni ka-
pi. Preko izobraţevanja in usposabljanja si prizadeva za oblikovanje trajnostne sposo-

bnosti nacionalnih in regionalnih članskih organizacij za izvajanje učinkovite preventive 
bolezni srca. Obstoječe znanje strokovnjakov in strokovnjakinj ter javnega zdravstva 
deli s svetovno mreţo kardiologov in kardiologinj, zdravnikov in zdravnic na primarni 
ravni, zdruţenji zdravstvenih delavcev in delavk ter celotno skupnostjo za varovanje 
zdravja, še posebno v drţavah z nizkimi in srednjimi dohodki. 
 
5, Avenue du Mail  

CH - 1205 Geneva  
Tel.: +41 22 807 03 20  
Faks: +41 22 807 03 39  
admin@worldheart.org 
http://www.worldheart.org/index.php 

 
 

 
 
 

mailto:info@wfmh.com
mailto:leodegraaf@wanadoo.nl
http://www.mhe-sme.org/
mailto:admin@worldheart.org
http://www.worldheart.org/index.php
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ŢENSKE 
 
 

 
Associated Country Women of the World - ACWW 
 
ACWW je največja mednarodna organizacija podeţelskih ţensk. Trenutno ima devet 
milijonov članic v 365 članskih zdruţbah v več kot 70 drţavah. 
 
Svojim članicam nudi vzajemno podporo in praktično pomoč. Prek projektov in skladov 

aktivno podpira celoten obseg razvojnih programov v podeţelskih skupnostih – uspo-
sabljanje na področju vodenja in raznih veščin, izobraţevalne projekte na področju 

prehrane, programe opismenjevanja in osnovno izobraţevanje (vključno z načrtova-
njem druţine in osveščanjem o virusu HIV oz. AIDS) ter spodbujanje malega gospo-
darstva in kmetijstva, ki lahko prinašata dohodek. Cilji in namen ACWW so dvig ţiv-
ljenjskega standarda podeţelskih ţensk in druţin prek programov izobraţevanja, uspo-

sabljanja in razvoja skupnosti, zagotavljanje praktične podpore članicam in vzpostav-
ljanje shem za zagotavljanje prihodka in zastopanje kmečkih ţensk na mednarodni 
ravni prek povezav, ki jih ima ACWW z agencijami Zdruţenih narodov. 
 
Mary Sumner House 
24 Tufton Street 
London SW1P 3RB 

Tel.: +44 20 7799 3875 
Faks: +44 20 7340 9950 
info@acww.org.uk 

www.acww.org.uk 
 

 

 
 
Centre for Research on European Women - CREW 
 

CREW je leta 1980 ustanovila skupina devetih ţensk iz različnih drţav članic EU. Ima 
široko strokovno znanje s področij enakih moţnosti, usposabljanja in ustanavljanja po-
djetij. Je neodvisen svetovalni, raziskovalni in informacijski center, ki se ukvarja pred-
vsem z razvojem in upravljanjem človeških virov v EU. Na začetku je bil ustanovljen 
kot odgovor na potrebe po več informacijah o politikah enakih moţnosti, ki so bile obli-
kovane in sprejete v Bruslju in imele vpliv na ţivljenje ţensk v EU. 
 

Ciljne javnosti CREW so oblikovalci politik, institucije, delodajalci in ţenske skupine, na 

katere CREW vpliva in jih informira prek svojih publikacij in aktivnosti. CREW objavlja 
mesečna poročila (CREW Reports), ki vsebujejo pregled razvoja politik EU na področju 
enakih moţnosti, socialne politike, zaposlovanja in usposabljanja. 
 
38 Rue Stevin 
BE - 1040 Bruxelles 

mail@crew.be 

 
 

 
 

European Centre of the International Council of Women - ECICW 
 
ECICW je evropski center mednarodnega sveta ţensk (ICW – International Council of 

Women), ki je bil ustanovljen leta 1888. Njegove teme so enakost, razvoj in mir. 
ECICW je bil kot nevladna organizacija ustanovljen 1961 v Švici in registriran na Fin-
skem. 
 

ECICW ima članske organizacije v 21 drţavah: Avstriji, Azerbajdţanu, Belgiji, na Dan-
skem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Grčiji, na Madţarskem, v Izraelu, 

mailto:info@acww.org.uk
http://www.acww.org.uk/
mailto:%20mail@crew.be
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Italiji, Litvi, Luksemburgu, na Malti, Nizozemskem, v Rusiji, Španiji, Švici, Turčiji in 
Ukrajini. ECICW ima posvetovalni status pri Svetu Evrope, preko ICW pa pri Zdruţenih 
narodih. Je tudi ena od ustanovnih članic European Women's Lobby (EWL). 
 
Cilji ECICW so krepitev poloţaja ţensk in spodbujanje njihove participacije v spreje-
manju odločitev na nacionalni in evropski ravni, podpora človekovim pravicam in boj 

proti vsem oblikam diskriminacije ter spodbujanje trajnostnega razvoja in miru. Njego-
ve poglavitne naloge so promocija mnenja ţensk in njihovega sodelovanja v instituci-
jah EU ter spodbujanje sodelovanja med članskimi organizacijami, sodelovanja z med-
narodnim svetom ţensk (ICW) in drugimi organizacijami in mreţami – Svetom Evrope, 
agencijami OZN, kot sta UNICEF in UNIFEM, ter Evropskim ţenskim lobijem EWL (Eu-
ropean Women's Lobby). 

 

Laura Finne-Elonen 
President ECICW 
Tel.: +358 400 818 701 
laura.finne@fimnet.fi  

 
 

 

 
European Federation of Women Working in the Home - 

FEFAF 
 
FEFAF v Evropski uniji in svetovnih organizacijah predstavlja in zastopa interese vseh 
ţensk, katerih prioriteta je skrb za otroke, starejše ali bolne sorodnike. FEFAF sestavlja 

18 nacionalnih zvez ali federacij, ki zastopajo enake cilje na nacionalni ravni in se vza-
jemno zastopajo na evropskih dogodkih. Sedeţ sekretariata, ki skrbi za tok informacij 
med članicami in evropskimi institucijami, je v Bruslju.  
 

FEFAF si prizadeva za svobodno izbiro na področju nege in oskrbe v druţinskem krogu 
ter priznanje neplačanega druţinskega dela, ki ga tradicionalno opravljajo ţenske. Za 
ta namen zahteva specifične statistike o ekonomski in socialni vrednosti takega dela, 
priznanje socialnih pravic iz naslova časa, namenjenega druţini, dostop do izobraţeva-
nja, povratka na delovno mesto ter pravične in ustrezne pokojnine.  
 

Avenue Pere Damien 76 
BE - 1150 Bruxelles 
Tel.: +32 2 771 23 34 
info@fefaf.org 

www.fefaf.org  
 

 

 
 
European Network of Women - ENOW 
 

ENOW, Evropska mreţa ţensk, je prostovoljna feministična organizacija. Članice ENOW 
so ţenske skupine in organizacije, ki delujejo na evropski ravni in sodelujejo v kampa-
njah, katerih namen je vplivati na politiko EU o ţenskah. ENOW deluje preko koordina-
cije in pobud za aktivnosti na področjih, ki zadevajo ţenske v EU. Cilji ENOW se nana-
šajo na enakopravnost in človekove pravice za oba spola s poudarkom na participaciji 
ter osebnem in ekonomskem razvoju izključenih ţensk, še posebno, kjer nanje vplivajo 
evropske politike. ENOW je ustanovna članica mnogih drugih evropskih mreţ, kot sta 

EWL (European Women’s Lobby) in ENAR (European Network Against Racism). 
 
Estias 25 
GR - 11526 Athens 
Tel.: +30 210 770 30 43   

mailto:laura.finne@fimnet.fi
mailto:info@fefaf.org
http://www.fefaf.org/
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enow@otenet.gr   
http://www.humanrights-edu-cy.org/enow.htm  
  

 

   
European Women's Lobby - EWL 
 
EWL je s 3000 članskimi organizacijami v 15 drţavah članicah največja koordinacija 
evropskih nevladnih ţenskih organizacij v Evropski uniji. Cilj EWL je doseči enakoprav-

nost ţensk in moških v Evropi, enake pravice in priloţnosti za ţenske, vključno z mi-
grantkami, etničnimi manjšinami in najbolj zapostavljenimi skupinami v druţbi. Na 
ravni EU deluje kot vezni člen med načrtovalci politik in organizacijami ţensk, ki pred-
stavljajo večino civilne druţbe v Evropi. EWL spodbuja izvajanje Evropske socialne po-
litike in vključevanje ţensk v koordinacijo med institucijami Evropske unije in drţava-

mi, še posebno v vzhodni Evropi. 
 

Vloga EWL je zastopanje interesov članskih organizacij v institucijah EU in oblikovanje 
kampanj na evropski ravni. Sodelovanje v akcijah je prostovoljno, zaradi česar je plat-
forma minimalna in zdruţuje veliko različnih organizacij. Članske organizacije spreje-
majo cilje EWL in izvajajo aktivnosti, ki spodbujajo enakost ţensk in moških. 
 
18 Rue Hydraulique 
BE - 1210 Bruxelles 

Tel.: +32 2 217 90 20 
Faks: +32 2 219 84 51   
ewl@womenlobby.org 
http://www.womenlobby.org 

 
 

 
 
Grass Roots Organisations Operating Together in Sisterhood - GROOTS 
 

GROOTS je bila ustanovljena leta 1989 kot globalna mreţa za podporo civilnim ţen-
skim organizacijam, ki delujejo prek nacionalnih in regionalnih meja, delijo vire, infor-
macije in izkušnje ter kolektivno oblikujejo pogled ţensk in utrjujejo njihov poloţaj v 
druţbi. Deluje kot fleksibilna mreţa, ki povezuje voditeljice in skupine v revnih urbanih 
in ruralnih območjih na severu in jugu. Članske skupine ima v Kanadi, Kamerunu, Ko-
stariki, Hondurasu, na Češkem, v Nemčiji, Indiji, na Irskem, Jamajki, v Keniji, Nigeriji, 
Papui Novi Gvineji, Turčiji, ZDA in Zimbabveju. 

 
Namen mreţe je negovati medsebojno podporo in solidarnost med ţenskami, ki so 

vključene v preoblikovanje in razvoj svojih skupnosti. Prizadeva si za naslednje cilje: 
krepiti sodelovanje ţensk v razvoju skupnosti in reševanju problemov, pomagati urba-
nim in ruralnim skupinam ţensk, da identificirajo in z drugimi na gobalni ravni delijo 
svoje uspešne razvojne pristope in metode, usmeriti mednarodno pozornost na potre-

be in sposobnosti ţenskih skupin in povečati priloţnosti lokalnih ţenskih skupin in vodij 
za neposredno čezmejno mreţenje.  
 
Strategije in načrte organizacije spodbujajo in dopolnjujejo razvoj, usposabljanje, or-
ganizacijske in zagovorniške aktivnosti, ki jih lokalne organizacije ţe izvajajo na po-
dročjih, kot so ţivljenje skupnosti, podjetništvo, mikrofinance, nastanitev, preskrba z 
vodo in kanalizacijo, infrastrukturne izboljšave, storitve za pomoč otrokom in druţi-

nam, krepitev neposrednega vključevanja ţensk v načrtovanje lokalnih oblasti itd. 
 
249 Manhattan Avenue 

Brooklyn, NY 11211, USA 
Tel.: +1 718 388 8915 
Faks: +1 718 388 0285 
grootsss@aol.com 

http://www.groots.org 
 

 

mailto:enow@otenet.gr
http://www.humanrights-edu-cy.org/enow.htm
mailto:ewl@womenlobby.org
http://www.womenlobby.org/
mailto:grootsss@aol.com
http://www.groots.org/
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International Voluntary Women’s Group for Education and Development - 
VIDES 
 
Vides International je na mednarodni ravni priznana nevladna organizacija in neprofit-

no zdruţenje za prostovoljske storitve. Zdruţenje tesno sodeluje z Inštitutom salezi-
janskih sester (Salesian Sister Institute). Njegov poglavitni namen je spodbujanje 
ţensk, izobraţevanje otrok in ogroţene mladine, spodbujanje mladinskega prostovolj-
stva in izobraţevanje za razvoj. Aktivnosti izvaja prek usposabljanja prostovoljk, lokal-
nih in mednarodnih prostovoljnih storitev, projektov sodelovanja in izobraţevanja za 
razvoj in projektov posvojitev na daljavo. 

 

Organizacija VIDES je aktivna v enajstih drţavah Evrope, petih drţavah v Aziji in deve-
tih v Ameriki.   
 
International registered office 
12, Rue Lowet 1083 
BE - Bruxelles Ganshoren  

 
International head office 
Via Gregorio VII 
IT - 133 00165 Roma  
www.vides.org  
 

 

 

 
Network Women in Development Europe - WIDE  

 
WIDE je evropska mreţa razvojnih NVO in aktivistk na področju človekovih pravic in 
enakosti spolov. WIDE spremlja in vpliva na mednarodne ekonomske in razvojne poli-
tike iz feministične perspektive. Prizadeva si za enakost spolov in socialno pravičnost 
ter enak dostop do virov in priloţnosti v vseh sferah političnega, socialnega in gospo-
darskega ţivljenja. 
 

Poglavitne aktivnosti WIDE so lobiranje, zagovorništvo, ozaveščanje, mreţenje in kre-
pitev sposobnosti svojih članic. Ukvarja se z vplivi politike EU in mednarodnih organi-
zacij na razmerja med spoloma in ţivljenje ţensk ter pri njih lobira za večje vključeva-
nje enakosti spolov in nadzoruje izvajanje instrumentov za uveljavljanje pravic ţensk. 
Za krepitev sposobnosti organizira konference, seminarje in posvete.  

 
WIDE, Rue de la Science 10 

BE - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 545 90 70     
Faks: +32 2 512 73 42 
info@wide-network.org 
http://www.eurosur.org/wide  
 

 

 
 

http://www.vides.org/
mailto:info@wide-network.org
http://www.eurosur.org/wide/
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DRUGO 
 

 
 
Centre for European Policy Studies - CEPS 
 
Center za evropske politične študije je neodvisen inštitut za raziskovanje politik, ki naj prispevajo h 
konstruktivnim rešitvam izzivov, s katerimi se danes srečuje Evropa. Nje-govi cilji so doseganje 

visokih standardov akademske odličnosti in ohranjanje neopre-deljenosti in neodvisnosti, 
zagotavljanje foruma za razprave vseh deleţnikov v evrop-skem političnem procesu, oblikovanje 
mreţe, ki zdruţuje raziskovalce in raziskovalke, načrtovalce in načrtovalke politik ter poslovneţe po 
vsej Evropi, pa tudi razširjanje izsledkov in stališč prek stalnega zagotavljanja publikacij in javnih 
dogodkov. 

 
Njegove prednosti in doseţki so kakovostne raziskave 30 zaposlenih iz 15 drţav, obšir-na mreţa 

zunanjih sodelavcev in sodelavk, vključno s 35 višjimi sodelavci in sodelav-kami, ki imajo obširne 
delovne izkušnje z EU, popolna neodvisnost pri postavljanju pri-oritet in odsotnost zunanjih 
vplivov, sposobnost predvidevanja trendov in analiziranja političnih vprašanj, še preden ta 
postanejo teme splošnih razprav. 
 
1 Place du Congrès 
BE - 1000 Bruxelles 

Tel.: +32 2 229 39 11 
Faks: +32 2 219 41 51 
info@ceps.be  
http://www.ceps.be  
  

 

 
 
European Federation of Journalists - EFJ 
 

Evropska federacija novinarjev EFJ je regionalna organizacija Mednarodne federacije novinarjev in 
novinark (International Federation of Journalists - IFJ) s sedeţem v Bru-slju. Ustanovljena je bila v 
okviru ustave IFJ, da bi zastopala interese zdruţenj novi-narjev in novinark ter njihovih članov in 
članic. Je največja evropska novinarska orga-nizacija, saj zastopa okrog 280.000 novinarjev in 
novinark v več kot 30 drţavah. 
 
EFJ se bori za socialne in poklicne pravice novinarjev in novinark, ki delajo v mnoţičnih medijih. 

Članske zveze podpira pri omogočanju delovanja sindikatov in si prizadeva za oblikovanje okolja, ki 
bo omogočalo kakovost in neodvisnost novinarstva. Evropska unija, Svet Evrope in Evropska 
konfederacija sindiaktov priznavajo EFJ kot reprezen-tativni glas novinarjev v Evropi. 

 
Residence Palace  
Rue de la Loi 155  
BE - 1040 Bruxelles  

Tel.: +32 2 235 22 00  
Faks: +32 2 235 22 19  
efj@ifj.org 
http://www.ifj-europe.org  
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          Nevladne mreţe 
          Vodič po mreţah NVO v Evropski uniji 
 
          Izbor in prevod: Tina Michieli 

          Jezikovni pregled: Katarina Kastelic 

 
          Zaloţil: CNVOS 
          Izšlo s podporo Evropske komisije 
 
          Ljubljana, marec 2005 

 


