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BE HEARD! 

BODITE GLAS KRITIKE IN GLAS 

SPREMEMBE ZA NAŠO BOLJŠO PRIHODNOST! 

Pandemija covida-19 je vplivala na naša 
življenja na več načinov, saj se je pokazala v 
številnih nezaželenih oblikah, kot je denimo 
negativen vpliv koronavirusa na življenja 
posameznikov, povzročitve številnih smrti, na 
svetovno gospodarstvo in zaposlovanje, ter 
na kakovost življenja v družbi v obliki omejitve 
socialnih pravic, kot so pravica do zaščite pred 
revščino in socialno izključenostjo, pravica do 
stanovanja in izobraževanja ter dostopa do 
ustrezne zdravstvene oskrbe. 

Nujno je, da se osredotočimo na 
prepoznavanje teh negativnih posledic in 
njihovo omejevanje z namenom, da omejimo 
morebitne nadaljnje škodljive vplive na 
kakovost našega življenja. 

Zato želimo, da nam poveste, kakšno je vaše 
mnenje o vplivu epidemije covida-19 na 
demokratično razpravo,  uživanje človeških 
pravic in temeljnih svoboščin ter na delo in 
življenje žensk z vidika enakosti spolov. 

S tem razlogom vas vabimo na sklop spletnih dogodkov BE HEARD, ki se bodo izvajal v okolju 
MS Teams, 

 

 

 

 

 

 

10. januarja 2023 
- ob 16. uri »Vpliv pandemije covida-19 na demokratično razpravo« (prijava), 

- ob 17. uri »Vpliv pandemije covida-19 na uživanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin« (prijava), 
- ob 18. uri »Vpliv pandemije covida-19 na ravnotežje med delom in življenjem 
žensk« (prijava). 

V okviru dogodka boste povabljeni, da sodelujete v anketah na to temo in kjer boste imeli 
priložnost izraziti svoje mnenje o tem, kako se je po vašem mnenju Slovenija spopadla z 
epidemijo covida-19. Bodite slišani! #BE HEARD 

Omenjene razprave in vaši odgovori v anketi nam bodo omogočili, da poiščemo ustreznejše 
rešitve, kako bi se lahko družba in vlada ustrezneje odzvali na podobno pandemično situacijo 
v prihodnje. 

EU CERV projekt “Vpliv covida-19 na raznolike demokratične perspektive skozi perspektivo spola” 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. 
Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cpSHVu6AGUqGwJu3QwI8WU6tkqpWoDVDjoQCNlMiONVUM1dDOVg1MkU2WFlZTjZOTEIzTEg5SlVBSS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cpSHVu6AGUqGwJu3QwI8WU6tkqpWoDVDjoQCNlMiONVUMzlFUDIxOUdTN1pSSEJBNUdHR1VYQkdMMC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cpSHVu6AGUqGwJu3QwI8WU6tkqpWoDVDjoQCNlMiONVUMzhPVTUwVTUzVUo0MDdPOUEyOE9FM1hBNy4u
https://www.facebook.com/HEARDeuproject

