
                          

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Za takojšnjo objavo 

Ljubljana, 13. november 2015 

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE PODPIRAJO PROJEKT NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA 

PODROČJU BEGUNSKE IN MIGRANTSKE TEMATIKE V VREDNOSTI 100.000 AMERIŠKIH 

DOLARJEV 

 

Veleposlaništvo Združenih držav Amerike (ZDA) v Ljubljani in SLOGA, nacionalna platforma nevladnih 

organizacij, ki izvaja dejavnosti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega 

učenja in humanitarne pomoči, sta danes podpisali dogovor o sodelovanju. SLOGA podpira in nudi 

pomoč slovenskim nevladnim in humanitarnim organizacijam pri mreženju in mediaciji, nudi pa jim 

tudi platformo za sodelovanje. Podpora s strani Veleposlaništva ZDA v Sloveniji bo nevladnim in 

humanitarnim organizacijam pomagala okrepiti in izboljšati medsebojno komunikacijo ter koordinacijo 

odziva na begunska in migrantska vprašanja, pa tudi okrepiti in izboljšati medsebojno komunikacijo ter 

koordinacijo z zunanjimi partnerji. 

Slovenske nevladne organizacije in civilna družba igrajo močno ter pozitivno vlogo pri podpori 

desettisočim beguncem in migrantom, ki potujejo skozi Slovenijo. Projekt se osredotoča na izboljšanje 

zmogljivosti organizacij civilne družbe pri odgovoru na trenutne izzive, pa tudi na dolgoročne 

aktivnosti, povezane z integracijo ranljivih družbenih skupin. 

Ob tej priložnosti je ameriški veleposlanik Brent R. Hartley izjavil: »Veseli nas, da sodelujemo s 

platformo SLOGA, posamezniki in civilnodružbenimi organizacijami, ki so se na humanitarne izzive 

begunske ter migrantske problematike odzvali najbolj aktivno. Upamo, da bo projekt pomagal 

nevladnim organizacijam pri njihovem vztrajnem trudu pomagati tistim, ki so pomoči najbolj 

potrebni.« 

SLOGA se Veleposlaništvu ZDA v Sloveniji zahvaljuje za hiter odziv in podporo nevladnim 

organizacijam pri njihovi koordinaciji izvajanja človekoljubnih aktivnosti ter spremljanju dogodkov na 

terenu, v sprejemnih in nastanitvenih centrih. »Čeprav večina beguncev samo prehaja preko 

Slovenije, vsi vemo, da sta dobra koordinacija človekoljubne pomoči in spremljanja dogodkov na 

terenu ključnega pomena. Gre za ljudi in narediti moramo vse, kar je v naši moči, da spoštujemo 

človekovo dostojanstvo. V nekem trenutku se bo določeno število beguncev odločilo ostati v naši 

državi in humanitarne skupnosti ter nevladne organizacije lahko pomagajo njim, pa tudi 

prostovoljcem, ki jim bodo nudili različne oblike pomoči,« je dodal Marjan Huč, direktor platforme 

SLOGA. 

 

Za vse podrobne informacije smo vam na voljo na oddelku za odnose z javnostmi ameriškega 

veleposlaništva (Špela Horjak, elektronska pošta: horjaks@state.gov, telefon: 01 200 56 16, mobilni 

telefon: 040 523 148) in pri vodji zagovorništva na platformi SLOGA (Albin Keuc, elektronska pošta: 

albin.keuc@sloga-platform.org, telefon: 01 434 44 02, mobilni telefon: 041 749 468) 

 

mailto:horjaks@state.gov
mailto:albin.keuc@sloga-platform.org

