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Program sofinancirajo Ministrstvo za zdravje RS, FIHO in MOM.
Vsebina:
• novice mreže NVO za zdravje in ostale novice
• zanimive novice s področja zdravja in okolja po svetu
• napovednik dogodkov na področju zdravja in okolja
• razpisi na področju zdravja in okolja

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE

Napovednik: Svetovni dan brez tobaka 2019
Vsako leto 31. maja, Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in svetovni partnerji obeležujejo Svetovni dan brez tobaka (SDBT). Letna kampanja je priložnost za ozaveščanje o nevarnih in
smrtonosnih učinkih, ki jih povzroči uporaba tobaka in izpostavljenost pasivnemu kajenju ter priložnost za odvračanje uporabe tobaka v vseh oblikah.
Slogan Svetovnega dne brez tobaka 2019 se glasi »Brez tobaka za zdravje pljuč«. Kampanja bo povečala ozaveščanje za:
negativni vpliv, ki ga ima tobak na zdravje človeških pljuč, od raka do kroničnih bolezni dihal;
bistveno vlogo, ki jo imajo pljuča za zdravje in dobro počutje ljudi.
Kampanja tudi služi kot poziv za ukrepanje in zagovorništvo za učinkovite politike z namenom zmanjšanja uporabe tobaka. Obvezuje deležnike oziroma interesne skupine v vseh sektorjih, da se
zavzemajo za nadzor nad tobakom.
Kako tobak ogroža zdravje pljuč ljudi po vsem svetu
Svetovni dan brez tobaka 2019 se bo osredotočil na več načinov izpostaviti vplive tobaka na zdravje pljuč:
Rak pljuč. Kajenje tobaka je glavni vzrok za nastanek pljučnega raka in je odgovoren za več kot dve tretjini smrti zaradi raka pljuč na svetovni ravni. Izpostavljenost pasivnemu kajenju
doma ali na delovnem mestu prav tako povečuje tveganje za nastanek pljučnega raka. Prenehanje kajenja lahko zmanjša tveganje za nastanek pljučnega raka. Po 10 letih prenehanja
kajenja se tveganje za nastanek pljučnega raka zniža na skoraj polovico v primerjavi s kadilcem.
Kronične bolezni dihal. Kajenje tobaka je vodilni povzročitelj kroničnih obstruktivnih pljučnih bolezni (KOPB). To je stanje, kjer kopičenje gnojne sluzi v pljučih privede do bolečega
kašlja in mučnih težav z dihanjem. Tveganje za razvoj KOPB je zlasti visoko med posamezniki, ki pričnejo kaditi v mladosti, saj kajenje tobaka znatno upočasnjuje razvoj pljuč. Tobak
prav tako poslabšuje astmo, ki omejuje aktivnost in prispeva k invalidnosti. Zgodnje prenehanje kajenja je najbolj učinkovito za upočasnitev napredka KOPB in izboljšanje astmatičnih
simptomov.
Skozi celotno življenje. Če nosečnice kadijo, so dojenčki v maternici izpostavljeni strupom iz tobačnega dima ali izpostavljeni pasivnemu kajenju. Ti dojenčki imajo pogosto zmanjšano
rast in funkcijo pljuč. Mladi in otroci izpostavljeni pasivnemu kajenju, tvegajo napad in poslabšanje astme, pljučnice in bronhitisa. Prav tako so pogosto izpostavljeni okužbam spodnjih
dihal. Na svetu približno 165.000 otrok umre pred 5. letom starosti zaradi okužb spodnjih dihal, ki jih povzroča pasivno kajenje. Ti imajo v kasnejšem življenjskem obdobju zdravstvene
posledice zaradi izpostavljenosti pasivnemu kajenju v otroštvu, saj pogoste okužbe spodnjih dihal v zgodnjem otroštvu znatno povečajo tveganje za kasnejši razvoj KOPB.
Tuberkuloza. Tuberkuloza (TB) poškoduje pljuča in zmanjša pljučno funkcijo, ki se še dodatno poslabša zaradi kajenja tobaka. Kemične sestavine tobačnega dima lahko sprožijo latentne
oblike tuberkuloze, s katero je okužena približno četrtina vseh ljudi. Okužba s tuberkulozo pri posameznikih s poškodovanimi pljuči zaradi kajenja tobaka, bistveno poveča tveganje za
invalidnost in smrt zaradi odpovedi dihal.
Onesnaževanje zraka. Tobačni dim je še posebej nevaren v zaprtih prostorih. Vsebuje več kot 7.000 kemikalij, 69 od teh je znanih po tem, da so rakotvorni. Čeprav je dim neviden in
brez vonja se lahko v zraku zadrži do pet ur. Dimu izpostavljeni ljudje so v nevarnosti zaradi nastanka pljučnega raka, kroničnih bolezni dihal in zmanjšanje funkcije pljuč.
Cilji kampanje Svetovnega dne brez tobaka 2019
Najbolj učinkovit ukrep za izboljšanje zdravja pljuč je zmanjšanje uporabe tobaka in izpostavljenosti pasivnemu kajenju. V nekaterih državah je znanje velikega dela splošne javnosti ter
predvsem kadilcev pomanjkljivo glede na možna zdravstvena tveganja za nastanek bolezni pljuč, ki jih povzroča kajenje tobaka in izpostavljenost pasivnemu kajenju. Kljub trdnim dokazom, da je
tobak škodljiv za pljuča, se še vedno podcenjujejo pozitivni učinki za boljše zdravje, ki jih imajo celovite politike nadzora nad tobakom.
Kampanja Svetovni dan brez tobaka 2019 bo ozaveščala:
o
o
o
o
o
o
o

tveganjih zaradi kajenja tobaka in izpostavljenosti pasivnemu kajenju,
posameznih nevarnostih kajenja tobaka na zdravje pljuč,
obsegu smrti in obolenj na svetovni ravni zaradi bolezni dihal povzročenih s strani tobaka vključno s kroničnimi bolezni dihal in pljučnim rakom,
novih dokazih, ki govorijo o povezavi med kajenjem tobaka in smrti zaradi tuberkuloze,
posledicah izpostavljenosti pasivnemu kajenju na zdravje pljuč ljudi vseh starostnih skupin,
pomenu zdravja pljuč za doseg splošnega zdravja in dobrega počutja,
izvedenih akcijah in ukrepih ključnih ciljnih skupin, vključno z javnostjo in vladami, ki lahko zmanjšajo tveganja za zdravje pljuč zaradi tobaka.

Pomembna tema »Brez tobak in zdravje pljuč« ima vpliv tudi na druge globalne procese, kot so mednarodna prizadevanja za nadzor nad nenalezljivimi bolezni (NCD), tuberkulozo in
onesnaževanjem zraka za promocijo zdravja. Služi kot priložnost, da obveže deležnike oziroma interesne skupine iz vseh sektorjev in pooblasti države, da okrepijo implementacijo MPOWER
ukrepov tobačnega nadzora, ki so vključeni v Okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom v SZO (WHO FCTC).
Poziv k ukrepanju
Tobačni dim ima velike posledice za zdravje pljuč, tako kadilcev kot tudi nekadilcev po svetu. Za dosego cilja zmanjšanja prezgodnje smrti zaradi nenalezljivih bolezni za eno tretjino do leta 2030
(SDG - Sustainable Development Goal), mora nadzor nad tobakom biti prioriteta vseh vlad in skupnosti po vsem svetu. Trenutno je svet še daleč od doseganja tega cilja.
Države bi se morale odzvati na tobačno epidemijo s celotno implementacijo WHO FCTC in s sprejetjem ukrepov MPOWER, ki vključujejo razvoj, implementacijo in zagotavljanje najbolj učinkovitih
politik nadzora nad tobakom pri zmanjševanju povpraševanja po tobaku.
Starši in drugi člani skupnosti bi tudi morali ukrepati za promocijo svojega zdravja in zdravje svojih otrok tako, da bi jih zaščitili pred škodo, povzročeno zaradi rabe tobaka.
Vir: SZO
Sporočilo za javnost: Alkohol in vožnja ne gresta skupaj. Za ničelno toleranco.
Koalicija nevladnih organizacij s področja javnega zdravja podpira predlagane ukrepe Javne agencije RS za varnost prometa (AVP), da se zniža stopnja dovoljene meje alkohola v prometu.
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Sporočilo za javnost je objavljeno tukaj.
Spletni program izobraževanja za strokovnjake pri opuščanju kajenja - elearning-ensp.eu
ENSP je oblikovala program izobraževanja na spletu, do katerega se lahko dostopa preko računalnika ali pametnega telefona. Spletni izobraževalni program ponuja evropskim zdravstvenim
uslužbencem najnovejše dokazano učinkovite prakse, s katerimi lahko svojim pacientom pomagajo pri odvajanju od kajenja. Zasnovan je tako, da zdravnikom zagotavlja strokovne nasvete,
ki temeljijo na Smernicah za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Te smernice vsebujejo več kot 80 poglavij za obravnavo in zdravljenje odvisnosti od tobaka. Eno teh priporočil navaja, da bi vsi
zdravstveni strokovnjaki morali biti deležni usposabljanja na področju najnovejših, dokazano učinkovitih tehnik za opuščanje kajenja.
Spletni izobraževalni program je bil razvit s pomočjo strokovnjakov na terenu s tega področja. Zajema tudi video posnetke in možnost prenosa orodij za pomoč pri izvajanju intervencij za
opuščanje. Zajema 4 vsebinsko ločene module:
Modul
Modul
Modul
Modul

1:
2:
3:
4:

Odvisnost od nikotina – Zakaj ljudje kadijo?
Kako pacientom pomagati opustiti kajenje.
Vedenjsko svetovanje.
Farmakoterapija.

Vsak modul je sestavljen iz kratkega povzetka praktičnih nasvetov, nasvetov za vključitev v program in dokazov o uspešnosti.
Ob uspešnem zaključku vseh modulov se uporabnikom izda certifikat EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) s podeljenima 2 ECMEC (European CME
credits) kreditnima točkama. Materiali za spletno učenje zajemajo vsa področja zdravljenja odvisnosti od tobaka. Glavni ključi do uspeha predstavljajo kombinacijo izobraževanja, vedenjske
terapije in primerne rabe farmakoterapije.
Trenutno je program neplačljiv. V bodoče pa se namerava vspostaviti sistem plačevanja za dostop, zato pohitite in se čimprej prijavite.
Spletni izobraževalni program se nahaja na spletni povezavi: http://elearning-ensp.eu/
Pohitite in se prijavite.
Zdravo na zabavo - Žur na vlaku 2019
V petek 19. 4. 2019 smo v sodelovanju z mariborskimi nevladnimi in mladinskimi organizacijami izvedli nov dogodek v sklopu projekta Zdravo na zabavo - zabava brez škodljivih substanc za
mlade. Dogodek se je odvil na potujočem vlaku ob glasbeni spremljavi odličnih BeatMyth in N'toka. Z dogodkom smo želeli spodbuditi mlade k zdravem preživljanju prostega časa in jim ponuditi
alternativne možnosti za zabavo brez škodljivih substanc, alkohola, tobaka in drog. Prav tako smo z dogodkom želeli opozoriti o vplivih prometa na okolje in promovirati trajnostno mobilnost.
Preberite si tudi kaj je o dogodku napisal novinar časnika večer. Povezava do članka je tukaj.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Kako škodljiva je popita steklenica vina?
Izsledki nove študije kažejo, da ena popita 750 ml steklenica vina na teden, poviša tveganje za nastanek rakavih obolenj v življenjski dobi - za ženske podobno, kot če bi pokadile 10 cigaret na
teden, in za moške, podobno kot če bi pokadili 5 cigaret na teden.
Raziskovalci iz Združenega kraljestva pravijo, da je takšna primerjava dober način, kako predstaviti javnosti nevarnosti zmernega pitja alkoholnih pijač, obenem pa so še pojasnili, da za večino
oseb kajenje cigaret prinaša veliko večje tveganje za razvoj raka kot alkohol. Prav tako so poudarili, da je edini učinkovit način, kako zmanjšati zdravstveno tveganje zaradi kajenja, takojšnja
opustitev.
Uradno stališče stroke je, da je vsako pitje alkohola tvegano, ne glede na količino. To stališče se je potrdilo tudi v študiji. Ta je pokazala, da tudi zmerno pitje poveča tveganje za nastanek raka,
še posebej za raka dojk – enega najbolj pogostih oblik raka pri ženskah.
Kakšne nevarnosti za zdravje prinaša alkohol?
Raziskovalci so za medicinski žurnal BMC Public Health izračunali, da v kolikor bi 1000 moških, ki ne kadijo, in 1000 žensk, ki so nekadilke, popili 1 steklenico vina na teden, bi približno 10 moških
in 14 žensk v času svojega življenja dodatno zbolelo za rakom. Pri ženskah je pitje alkohola povezano z večjim tveganjem za nastanek raka na dojkah, medtem ko je pri moških pitje alkohola
povezano z večjim tveganjem za nastanek črevesnega raka in raka na jetrih. Raziskovalci Univerze iz Southamptona in Univerze iz Bangorja so za izračun uporabili podatke dobrodelne
organizacije Raziskave o raku Združenega kraljestva o tveganju in številu rakavih obolenj, ki so povezani z rabo alkohola in tobaka. Raziskovalka Dr. Minouk Schoemaker iz Inštituta za raziskave
o raku iz Londona, ki med drugim raziskuje vzroke za nastanek raka na dojkah, je dejala, da študija sicer ponuja drugačen pogled, kljub temu pa celotna slika ni tako preprosta. »Celostna slika o
tveganjih za nastanek raka je neverjetno zapletena, zato je pomembno, da se zavedamo, da objavljena študija sloni na nekaterih predpostavkah,« je dejala. »Študija, na primer, ne ločuje učinke
alkohola in kajenja cigaret v celoti in ni upoštevala čas trajanja kajenja in čas, ki je potekel od morebitne opustitve pri uporabnikih,« je še dodala. Raziskovalci so se v študiji osredotočili le na rak
in niso upoštevali drugih obolenj kot so srčno-žilne bolezni ali bolezni pljuč, ki so pogoste pri kadilcih. Težava je tudi v tem, da so uporabili podatke iz leta 2004, pri tem pa so zanemarili ostale
vzroke, ki lahko povzročajo raka, kot so starost, genetska dovzetnost, prehranjevalne navade in življenjski slog. Tudi količina pokajenih cigaret, katero so izbrali za primerjalno vrednost, je nizka.
Večina kadilcev pokadi veliko več cigaret dnevno. Tako da je za nekatere koristnost študije vprašljiva.
Kajenje je zelo škodljivo
Profesor John Britton, direktor Centra Združenega kraljestva za raziskave o tobaku in alkoholu Univerze iz Nottinghama, je dejal: »Nisem prepričan, da se ljudje odločajo med kajenjem in pitju
alkohola na podlagi razlike med tveganji za zdravje.« Študija kaže, da je kajenje veliko bolj škodljivo za zdravje kot alkohol, ker lahko povzroča širok spekter drugih bolezni. »Če kadilca skrbi za
zdravje, je najboljše kar lahko stori, da opusti kajenje.« »Osebam, ki pijejo alkoholne pijače, svetujem naj se skušajo držati priporočil zmernega pitja alkohola,« je še dejal profesor Britton. Dr.
Bob Patton, predavatelj klinične psihologije Univerze iz Surreya, je nasprotnega mnenja in misli, da bi študija lahko spremenila javno mnenje. »Zelo verjetno je, da bodo izsledki te študije
pomembno vplivali kako osebe, ki pijejo alkoholne pijače, dojemajo tveganje povezano z uživanjem alkohola, še posebej ženske, » je dejal. »Gledanje na alkohol v isti luči kot kajenje cigaret
lahko sčasoma pripelje do zmanjšanja pitja alkohola in s tem manjše škode za zdravje,« je še dodal.    
Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno dne 28. 3. 2019 na bbc.com
Slikovna opozorila na embalaži cigaret zmanjšajo njihovo prodajo
Slikovna opozorila na embalažah cigaretnih zavojčkov bi lahko odvrnila nekatere osebe od nakupa tobačnih izdelkov, je pokazala nova raziskava RAND korporacije. Ob tem pa v RAND korporaciji
ugotavljajo, da bo strategija verjetno imela zanemarljiv vpliv na kadilce, ki so zelo zasvojeni z nikotinom.
Raziskava je ugotovila, da je učinek slikovnih zdravstvenih opozoril na cigaretnih škatlicah na odrasle osebe, odvisen od njihove stopnje zasvojenosti z nikotinom. Takšna opozorila običajno
vključujejo sliko bolezni, ki jo povzroča kajenje. To je na primer rak ustne votline v grozljivih podrobnostih in besedilo, ki opozarja na zdravstvene posledice kajenja. Kadilci z nižjo stopnjo
zasvojenosti z nikotinom so redkeje kupili cigarete s slikovnimi zdravstvenimi opozorili na embalaži, medtem ko slikovna opozorila niso imela vpliva na kadilce z visoko stopnjo nikotinske
zasvojenosti. Ugotovitve so objavljene v žurnalu Health Education Research.
»Slikovna opozorila odvrnejo nekatere ljudi od nakupa cigaret, kar pomeni, da bi njihova uvedba prispevala k številnim javnozdravstvenim koristim,« je povedal William G. Shadel, glavni avtor
raziskave in višji vedenjski znanstvenik v RAND, neprofitni raziskovalni organizaciji. »Vendar slikovne opozorilne oznake verjetno ne bodo spremenile navade nakupa cigaret ljudi, ki so bolj
zasvojeni z nikotinom v cigaretah,« je še dodal.
Več kot 100 držav ima predpise, ki obvezujejo nekatere vrste slikovnih zdravstvenih opozoril na embalaži cigaret. V ZDA je leta 2012 bila predvidena uvedba slikovnih zdravstvenih opozoril na
embalaže cigaret, vendar je prišlo do zakasnitve zaradi pravnih postopkov. Pričakuje se, da bo Ameriška uprava za zdravila in hrano (FDA) predlagala dokončno priporočilo za slikovna
zdravstvena opozorila do marca 2020. Za raziskavo RAND je približno 300 odraslih obiskalo prodajalno StoreLab in kupilo do 15 ameriških dolarjev vreden izdelek. RAND StoreLab je kopija
trgovine s površino 1.500 kvadratnih metrov in ima več kot 650 zalog. Laboratorij, ki ga podpira zvezna država, se uporablja za izvajanje poskusov o tem, kako različne vrste prikazovanja tobaka
lahko vplivajo na vedenje potrošnika. Skoraj vsi udeleženci so rekli, da redno kupujejo tobak v trgovinah. Polovica odraslih je nakupovala v trgovini v pogojih, kjer embalaže cigaret jasno
prikazujejo slikovna zdravstvena opozorila. Ta slikovna opozorila so vključevala tudi besedilo, ki pravi: »cigarete povzročajo kap in bolezni srca,« hkrati pa ima neprijetno podobo osebe, ki
uporablja dihalno masko ter napis, ki pravi: »Cigarete povzročajo usodno pljučno bolezen« skupaj s podrobnimi slikami obolelih pljuč. Druga polovica odraslih udeležencev trgovine je nakupovalo
v pogojih, kjer so embalaže cigaret prikazovale tipična opozorila z napisi kot so »Kajenje povzroča pljučnega raka, bolezni srca, empfizemo in lahko otežuje nosečnost« in »Cigaretni dim vsebuje
ogljikov monoksid.«
Ljudje, ki so poročali manjšo zasvojenost z nikotinom so manj verjetno kupili cigarete med njihovim obiskom, ko so cigarete vključevale slikovno zdravstvena opozorila v primerjavi, ko so
cigarete vsebovale le besedilna opozorila na embalaži. 
Udeleženci, ki so poročali visoko stopnjo zasvojenosti z nikotinom so kupili cigarete približno enako pogosto kot pri slikovnih opozorilih, ki
so bile prikazane na embalaži.
»Manj odvisni kadilci (ki so pogosto občasni kadilci ali tisti, ki kadijo v presledkih) so velik in naraščajoči segment uporabnikov tobaka,« je dejal Shadel. »Slikovna opozorila bi lahko bila dober
način, da se skupine ljudi, ki vključuje veliko mladih, odvrne od tega, da postanejo dolgotrajni uporabniki cigaret.« Nacionalni inštitut za raziskave o raku je zagotovil podporo raziskavi. Drugi
avtorji raziskave so Steven C. Martino, Claude M. Setodji in Michael Dunbar iz korporacije RAND, Deborah Scharf iz Univerze Lakehead in Kasey G. Creswell iz Univerze Carnegie Mellon.
Objavljeno dne 9.4.2019 na www.eurekalert.org
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Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Dan zdravja 2019, 10.5.2019, Vrhnika, Slovenija
Zdravstveni dom Vrhnika bo tudi letos organiziral že 5. tradicionalni dogodek »Dan zdravja«, ki bo v petek, 10. 5. 2019, od 9.00 do 18.00 na zelenici pred Zavodom Ivana Cankarja na Vrhniki
(park Samostojnosti).
Dneva zdravja 2019 se bomo udeležili tudi v SZOTK in za obiskovalce izvajali meritve vsebnosti ogljikovega monoksida v izdihanem zraku. Prav tako bomo prikazali delovanje pljuč kadilca in
nekadilca.
Vljudno vabljeni.
Nacionalni simpozij ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2019, 30.5.2019, Ljubljana, Slovenija
Nacionalni simpozij bo potekal dne 30.5.2019, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, na območni enoti Ljubljana, na Zaloški cesti 29. Prijave za udeležbo se sprejemajo do vključno 27. maja
2019 oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijavite se lahko tukaj.
Za udeležbo na simpoziju ni kotizacije.
Vabljeni.
12.mednarodna znanstvena konferenca z naslovom "Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstenega varstva, 6.6.2019,
Hotel Astoria, Bled, Slovenija
Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja. Organizator
konference je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Vabijo k oddaji izvlečkov in kasneje znanstvenih prispevkov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije in vseh drugih
področij zdravstva. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti in njihovi mentorji.
Postanite del kakovostnega dogodka, ki vam omogoča promocijo vašega raziskovalnega dela in delitev vaših spoznanj z drugimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine.
Rok za oddajo izvlečkov je 25. februar 2019.
Vljudno vabljeni.
    Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni naročilo: oglaševalska kampanja Dober tek Slovenija 2019 - 2020
Ministrstvo za zdravje je objavilo javno naročilo za izvedbo oglaševalske kampanje Dober tek Slovenija 2019 - 2020. Predmet javnega naročila zajema:
načrt izvedbe idejne rešitve;
izdelavo materialov – produkcijo;
izvedbo spletnega komuniciranja;
predlog načrta enomesečnega zakupa oglasnega prostora na TV v slovenskem prostoru;
predlog drobnega promocijskega materiala s predlogom oblikovanja vsebine na materialu;
poročilo o učinkovitosti kampanje.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na področju mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2019. Namen javnega razpisa je izbor kakovostnih projektov, ki odgovarjajo
na potrebe mladih, z ozirom na sprejete strateške dokumente in področja razpisnega sofinanciranja.
Razpisuje: Ministrstvo za zdravje
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 9. 5. 2019
Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava v letu 2019
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov letovanj otrok in mladine v Občini
Vipava v letu 2019.
Upravičeni prijavitelji
1. Nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
imajo urejeno evidenco članstva;
imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipava (najmanj 2 člana);
imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.
2. Neprofitne organizacije, društva in združenja, ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje pogoje:
so pravne osebe neprofitnega značaja,
so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
izvajajo letovanje v trajanju najmanj 4 nočitev,
imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Vipava,
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj otrok in mladine,
so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Občina Vipava
Vrednost razpisa: 14.500 EUR.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 13. 5. 2019
Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru Evropske solidarnostne enote za leto 2019
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019.
Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:
prostovoljski projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020) (rok prijave: 20. april 2019)
prostovoljske skupine na prednostnih področjih (rok prijave: 28. september 2019)
pripravništva in zaposlitve (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
solidarnostni projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
Upravičeni prijavitelji
Za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki

E-novice SZOTK
so registrirani na portalu evropske solidarnostne enote. V evropski solidarnostni enoti lahko sodelujejo naslednje države: 28 držav članic Evropske unije lahko v celoti sodeluje v vseh ukrepih
evropske solidarnostne enote. V določenih ukrepih evropske solidarnostne enote pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz: držav Efte/EGP: Islandije, Lihtenštajna in Norveške, držav kandidatk za
vstop v EU: Turčije, Srbije in Severne Makedonije, partnerskih držav.
Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po evropski solidarnostni enoti 2019 (European Solidarity Corps Guide).
Razpisuje: Evropska komisija
Vrednost razpisa: 96,3 milijona EUR

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Razpis Fundacije EKHAGA za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture, naravne medicine ter zdravega načina življenja
Fundacija Ekhaga je objavila razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture in zdrave prehrane, naravne medicine ter zdravega načina življenja za leto 2019. Podpirajo
predvsem aplikativne raziskave, katerih izsledki se lahko uporabijo v vsakdanjem življenju.
Področja financiranja:
Kakovostnejša in bolj zdrava hrana: podpirajo raziskave na temo ekološke proizvodnje živil, pa tudi same priprave in skladiščenja hrane.
Prehrana in način življenja: podpirajo raziskave o vplivu prehranskih izbir in aktivnega življenjskega stila na zdravje ljudi.
Naravno in alternativno zdravljenje.
Podpirajo predvsem strateške in inovativne projekte pilotne narave in raziskave, ki prinašajo rezultate in niso samo potrditev že predhodnih ugotovitev.
Razpisuje: Fundacija Ekhaga
Rok prijave: 20. 5. 2019
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
LIFE: Razpis za sklenitev okvirnega partnerskega sporazuma z mrežami NVO na EU ravni, ki so dejavne na področju okolja in klimatskih sprememb
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je v okviru programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) objavila javni razpis, namenjen sklenitvi okvirnega partnerskega sporazuma z
mrežami NVO na EU ravni (delovanje v najmanj treh evropskih državah!), ki so dejavne na področju okolja in klimatskih sprememb na evropski ravni.
Evropske mreže NVO, ki bodo v okviru tega razpisa z EASME sklenile okvirni sporazum, bodo kasneje lahko povabljene k oddaji letnih programov in pridobile sredstva za delovanje v letu 2020.
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in/ali klimatskih sprememb na EU ravni v najmanj treh evropskih državah. Glede drugih pogojev
glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: EASME - Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja
Vrednost razpisa: Za sofinanciranje delovanja evropskih nevladnih organizacij je v dvoletnem obdobju na voljo 24,000,000 EUR. Mreže lahko pridobijo sredstva za delovanje v višini do 700,000
EUR (povprečna vrednost dodeljenih sredstev v letu 2018 je znašala 330,000 EUR), sofinancira se do 60% upravičenih stroškov.
Rok prijave: 3. 6. 2019

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Nazaj na vrh

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO   
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Od prejemanja e-novic se lahko odjavite tukaj.
Lahko pa nam pišete na elektronski naslov info@zadihaj.net

