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E-NOVICE / Oktober 2016

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

• Soorganiziramo letošnjo Delavnico za krepitev zmogljivosti (Capacity Building Workshop) katero prireja 
Evropska mreža za preventivo kajenja - ENSP (ang. European Network for Smoking and Tobacco Prevention) 

Letošnjo Delavnico za krepitev zmogljivosti (Capacity Building Workshop) prireja Evropska mreža za preventivo pred 
kajenjem - ENSP (ang. European Network for Smoking and Tobacco Prevention). SZOTK smo polnopravna članica ENSP in 
pomagamo soorganizirati dogodek, ki se bo odvijal v Ljubljani med 19. in 21. oktobrom 2016.

Vsakoletna delavnica je eden izmed največjih dogodkov preventive kajenja v Evropskem prostoru. Pričakujemo, da se bodo 
dogodka udeležili predstavniki držav, nevladnih organizacij, akademiki, strokovnjaki in mladi širom Evrope – vse skupaj 
približno 100 ljudi.

Dogodek za krepitev zmogljivosti in Srečanje mreže je namenjen tako članom ENSP kot tudi širšim interesnim skupinam. 
Namen letošnjega dogodka je izmenjava informacij, krepitev sodelovanja in podpora projektom na področju tobačne 
kontrole.

Končni program še ni v celoti dorečen in bo znan v kratkem. Govor pa bo predvidoma tekel o:

• soočanje z vmešavanjem tobačne industrije,
• tobačni direktivi in enotni embalaži,
• zdravljenju odvisnosti od tobaka,
• zagovorništvu mladih.

Delavnica se bo predvidoma odvijala v Ljubljanskem M-hotelu in v Državnem svetu.

Prijave so zaprte.

Program Delavnice je dostopen tukaj.

https://www.facebook.com/szotk?_rdr=p
http://nvozdravje.si/wp-content/uploads/2016/10/Overview-Draft-Prgramme_V12.pdf
http://nvozdravje.si/
http://www.zadihaj.net/
https://twitter.com/tobakzveza


• Srečanje vsebinskih mrež Slovenije: "Družbena inovacija in nevladne organizacije" 

Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije vljudno vabi na letno nacionalno srečanje "Družbena inovacija in 
nevladne organizacije", ki bo potekalo v petek, 14. oktobra 2016, v Narodnem muzeju (Maistrova ulica 1 – vhod s 
ploščadi Muzejske četrti) med 9. in 13. uro.

Namen srečanja je aktivno prispevati k nastajajočemu strateškemu okvirju Slovenije do 2050, ki nastaja znotraj državnega 
projekta priprave nove dolgoročne Strategije razvoja Slovenije (SRS). Tema letošnjega srečanja je vloga nevladnih 
organizacij pri spodbujanju in razvoju družbenih inovacij. Družbene inovacije se rojevajo med ljudmi. Ti se za dosego svojih 
idej in vizij združujejo v organizirane oblike delovanja, tudi nevladne organizacije.

Na srečanju se bodo soočili različni pogledi družbenih inovacij, ravno tako pa se bodo raziskale okoliščine in pogoji, ki 
pripeljejo do trajnostne družbene inovacije. Vsebinske mreže bomo v nadaljevanju srečanja iskale skupne točke naših 
delovanj in določiti nekaj ključnih družbenih inovacij, pri katerih bomo še intenzivneje medsebojno sodelovali.

Rezultati nacionalnega srečanja bodo predani Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za 
uporabo v procesu nastajanja nove Strategije razvoja Slovenije. Več o celotnem projektu najdete na www.slovenija2050.si.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite tukaj in s tem olajšate organizacijo dogodka.

V pričakovanju srečanja in konstruktivnega razmisleka,

Vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije.

• Digitalizacija zdravstva - kaj prinaša bolnikom?

Čas je, da v digitalno zdravje vključimo paciente!

Opolnomočenje pacientov, vključitev bolnikov v digitalno zdravje, "vitek" pristop k inovacijam, pacient v sredini, ipd., so le 
besede, če pacientov ne vključimo zares. Pacienti so del tokratnega dogodka, obenem pa so bili vključeni že v nastajanje 
dogodka. HealthDay.si v teh tednih pred glavnim dogodkom izvaja delavnice s pacienti, ki bodo ostalim deležnikom v 
slovenskem ekosistemu pomagali pri razumevanju, kaj se zgodi pri prejemnikih storitev, ki jih vsi skušamo sooblikovati.

HealthDay.si v petek, 14. oktobra 2016 organizira dogodek Digitalno zdravje 2016, ki je hkrati srečanje Slovenskega 
ECHAlliance ekosistema. 

Če vas kot pacienta zanima uporaba digitalnih naprav, mobilnih aparatov in interneta se lahko na dogodek prijavite na 
www.healthday.si.

Program dogodka je pravtako objavljen na spletnih straneh www.healthday.si

Vabljeni!

http://www.healthday.si/
http://www.healthday.si/
http://www.filantropija.org/prijave/prijava-na-letno-srecanje-vsebinskih-mrez-slovenije/
http://slovenija2050.si/
http://slovenija2050.si/


• 10. oktober 2016 - Svetovni dan duševnega zdravja 

Geslo letošnjega svetovnega dneva duševnega zdravja je "Dostojanstvo v duševnem zdravju: Psihološka prva pomoč 
za vse." 
Svetovna federacija za duševno zdravje in Svetovna zdravstvena organizacija želita z njim prispevati k temu, da bi bila 
psihološka prva pomoč na razpolago vsem, in sicer ne samo v primeru smrtne nevarnosti, naravnih nesreč, krize ali izrednih
razmer, ampak tudi v primeru hujše duševne stiske. Glede na raziskave bo eden od treh Evropejcev predvidoma enkrat v 
življenju izkusil težave v duševnem zdravju, toda večina v sedanjih razmerah ne bo deležna hitre in učinkovite prve pomoči 
v primeru hude stiske.

Spregovorimo o svojih težavah

V svetu bodo na različne načine obeležili svetovni dan duševnega zdravja. V Angliji so na primer začeli s kampanjo Vzemi si 
10 minut časa za pogovor (Take 10 Together) s prijateljem, družinskim članom, sodelavcem, sošolcem o njegovem 
duševnem zdravju. Pogovor o počutju, duševnem zdravju in boleznih lahko pomaga vsem, da se razbremenijo, se počutijo 
slišane in morda najdejo nove rešitve za svoje težave. Gre za pobudo, da si vsak vzame vsaj 10 minut časa za pogovor z 
nekom od svojih bližnjih. Raziskave namreč kažejo, da večina ljudi - tako tistih, ki imajo težave v duševnem zdravju, kot 
tudi tistih, ki jih nimajo - zaradi stigme, strahov in nezaupanja o svojih duševnih težavah težko spregovori.

V Sloveniji letos v fokusu prve psihološke pomoči posebno pozornost namenjamo anksioznim motnjam in pogovorom o njih, 
saj so med najbolj pogostimi duševnimi motnjami, ki v zadnjih letih še naraščajo, po drugi strani pa so slabo prepoznavne.

Anksiozne motnje med najpogostejšimi duševnimi motnjami

Anksiozne motnje se na letni ravni v EU pojavljajo pri približno 14 % populacije, kar jih uvršča med najbolj pogoste 
duševne in vedenjske motnje. V celotnem življenju naj bi kar 34 % populacije trpelo zaradi določenih anksioznih 
motenj. Anksiozne motnje so v 90 % primerov ozdravljive, vendar ljudje pogosto ne poiščejo pomoči ali se ponjo obrnejo
prepozno, premalokrat pa so deležni tudi ustrezne strokovne obravnave oz. zdravljenja.
V slovenski raziskavi EHIS je leta 2014 približno 10 % vprašanih odgovorilo, da je v zadnjih 12 mesecih doživljalo tesnobo 
ali anksioznost, v letu 2007 pa je bilo takšnih le 3 %. Med njimi je bilo leta 2014 več žensk, več nižje izobraženih in 
brezposelnih v primerjavi z bolj izobraženimi in zaposlenimi.

Anksiozne motnje - kako jih prepoznati in premagati

NIJZ je na svojih spletnih straneh pripravil in objavil zloženko z osnovnimi informacijami o tem, kaj so anksiozne motnje in 
kje poiskati pomoč. Na NIJZ so tudi objavili infografiko o anksioznosti in informacije o tem kje poiskati pomoč - informacije 
so dostopne tukaj.

Priporočamo obisk spletnih strani NIJZ za več podatkov in informacij v zvezi s Svetovnem dnevu duševnega zdravja.

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU 

• Poziv proti zdravju-škodljivem oglaševanju ki je uperjeno v mlade 

Skoraj 40 organizacij iz področja zagovorništva pravic otrok, pravic družin, pravic potrošnikov, javnega zdravja, nadzoru 
alkoholnih pijač in zdravstvenih organizacij, smo skupaj pozvali člane Evropskega parlamenta naj odreagirajo in 
zaščitijo otroke, mladostnike in njihove starše pred agresivnim oglaševanjem zdravju škodljivih izdelkov.

Evropi grozi epidemija prekomerne teže in debelosti pri otrocih, prav tako pa mladostniško pitje alkohola postaja velik 
problem. Zdravstvene težave, ki nastanejo v otroštvu pogosto trajajo celotno življenje. Povezave med oglaševanjem in 
povečano porabo so dobro znane, kljub temu pa so mladi še vedno neprestano podvrženi zavajajočem oglaševanju in 
promociji po vseh medijskih oblikah.

Jana Hainsworth, Generalna sekretarka, Eurochild: “Otroci težko ločijo med vsebinami in oglaševanju. 
Samoomejevanje oziroma kodiranje vsebin zatorej ni dovolj, da se zaščiti otrokova pravica do zdravja in njegove ostale 
pravice, ki jih zagotavlja Konvencija Združenih Narodov o Otrokovih pravicah. Revidirana Direktiva EU o avdio-vizualnih 
medijskih storitvah (ang. EU directive on audio-visual media services - AVMSD) mora zaščititi interese otrok ob upoštevanju
njihovih do tedanjih izkušenj in jim tako omogočiti varen dostop do informacij ter uporabo digitalni tehnologij s tem pa 
aktivno vlogo v družbi.”

Podpisniki Deklaracije zahtevamo vzpostavitev učinkovitih ukrepov, ki bodo zmanjšali izpostavljenost mladih zdravju-
škodljivem oglaševanju; prepoved plasiranja izdelkov in sponzoriranja s strani proizvajalcev alkoholnih pijač ter 
prepoved plasiranja prehrambenih izdelkov z visoko vsebnostjo maščob, sladkorjev in soli; in zagotovitev, da lahko 
Države članice omejijo prenose medijskih vsebin iz drugih držav na osnovi zaščite javnega zdravja.

Marrian Skar, Generalni sekretar, Evropska zveza za javno zdravje (EPHA): “Izpostavljenost oglaševanja alkoholnih 
pijač poveča tveganje, da bodo mladi začeli s pitjem alkoholnih pijač prej ter bodo spili večje količine le-teh, v kolikor so že 
prej pili. Ne predlagamo popolne prepovedi, temveč le zmerne spremembe, ki bi mladim omogočali odrasti brez vpliva 
oglaševanja alkoholnih pijač.” 
Ta poziv se nanaša na obravnavo v Evropskem parlamentu o Reviziji Direktive o avdio-vizualnih medijskih storitvah 
(AVMSD), ki ponuja priložnost, da se vzpostavi polemika okrog oglaševanja nezdrave prehrane in alkohola v Evropskem 
prostoru.

Nina Renshaw, Generalna sekretarka, Evropska zveza za javno zdravje (EPHA): “Ne gre za določanje ljudem kaj 
lahko jedo, niti za določanje staršem kakšno hrano lahko dajejo svojim otrokom, temveč zato, da zaščitimo naše otroke 
pred pritiski agresivnega oglaševanja in promocije. Dandanes se otrokom, preko njihovih najljubših oddaj, ponuja nezdrave 

http://epha.org/3-steps-towards-healthier-marketing-improve-the-avmsd/
http://www.nijz.si/sl/10-oktober-2016-svetovni-dan-dusevnega-zdravja
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/brosura_anksiozne_motnje_2016.pdf
http://mhfaengland.org/index.php?cID=3836


izdelke – ne samo pri gledanju risanih oddaj, ampak tudi pri prenosih nogometnih tekem in glasbenih ter resničnostih 
oddajah. Vsak starš pozna, kako prepričljiv je lahko njihov otrok pod vplivom tovrstnega oglaševanja in kako zelo težko se 
je potem odločiti za bolj zdrav izdelek.” 

Susanne Løgstrup, Vodja Evropske mreže za srce: “Znano je, da oglaševanje vpliva na otrokove prehranjevalne 
navade. Čeprav oglaševanje živil z visoko vsebnostjo soli, maščob in sladkorjev še zdaleč ni edini vpliv, je pa eden izmed 
glavnih. Zato Svetovna zdravstvena organizacija poziva vlade posameznih držav članic naj izvedejo ukrepe, ki bodo 
zmanjšali vpliv vseh oblik oglaševanja na otroke in odrasle. Menimo, da ima Evropski parlament edinstveno priložnost, da 
uvede učinkovite ukrepe in sledi našemu pozivu.”

Izjava Evropske akademije pediatrov: “Iniciative za promocijo zdravja naj se osredotočijo ne samo na zmanjšanje 
izpostavljenosti propagandnim sporočilom, ki napeljujejo v izrabo različnih substanc in nezdrave prehrane, temveč tudi na 
problematiko uporabe mobilnih komunikacij ta pa je tesno povezana s prej omenjenimi tveganimi vedenjskimi vzorci. 
Intervencijske strategije v zgodnjem adolescenčnem obdobju naj zajemajo tudi šole z namenom, da se pomaga družinam 
pri zmanjšanju in preprečevanju razvoja zdravju-nevarnih navad.” 

Deklaracija Trije koraki do zdravju-prijaznejšega marketinga je objavljena tukaj.

• Novo odkritje bi lahko pomagalo pri razumevanju zasvojenosti z nikotinom 

Znanstveniki so kristalizirali protein, ki bi naj pokazal kaj se zgodi v možganih ko človek postane odvisen od nikotina. Upajo,
da bo to odkritje vodilo do novih možnosti zdravljena.
Desetletja so znanstveniki skušali prepoznati 3D strukturo proteina alfa-4-beta-2 (α4 β2) – receptorja nikotina. Do sedaj 
študija vpliva nikotina na možgane in kako možgani postanejo odvisni ni bila možna. Sedanji dosežek bi naj pripeljal do 
nobenega razumevanja molekularnega vpliva nikotina. Kljub temu, da bo trajalo leta z razvoj in testiranje, je to odkritje 
pomemben korak naprej.

Celoten članek je objavljen tukaj.

Vir: MNT - Medical News Today, 4.10.2016

• Na Irskem bo enotna tobačna embalaža vpeljana predvidoma meseca maja 2017 

Enotna embalaža za cigarete in tobak na Irskem prihaja maja 2017. Kljub grožnji tobačne industrije s tožbo in izgubo 
delovnih mest, bo Irska vlada vpeljala enotno embalažo. 
Zdravstvena opozorila s slikovnimi sporočili o posledicah kajenja bodo po novem prevladovala na embalaži tobačnih 
izdelkov. Osnutek spreminja šest členov zakona javnega zdravstva, ki regulira izgled tobačne embalaže, ki bo z novim 
zakonom postala manj privlačna.

Celoten članek je objavljen tukaj.

Vir:The Irish Times, 4.10.2016

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

• Delavnica za krepitev zmogljivosti (Capacity Building Workshop), 19., 20. in 21. oktober 2016, Ljubljana, 
Slovenija

Delavnico za krepitev zmogljivosti (Capacity Building Workshop) prireja Evropska mreža za preventivo pred 
kajenjem - ENSP (ang. European Network for Smoking and Tobacco Prevention). SZOTK smo polnopravna 
članica ENSP in soorganiziramo dogodek, ki se bo odvijal v Ljubljani med 19. in 21. oktobrom 2016. 

Končni program še ni v celoti dorečen in bo znan v kratkem. Govor pa bo predvidoma tekel o:

• enotni embalaži,

• zagovorništvu mladih,

• zdravljenju odvisnosti od tobaka,

• vmešavanju tobačne industrije.

Delavnica se bo predvidoma odvijala v Ljubljanskem M-hotelu in v Državnem svetu. 

Prijave so zaprte.

Vabljeni!

http://www.irishtimes.com/
http://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/plain-packaging-on-cigarettes-and-tobacco-due-in-may-2017-1.2816748
http://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/plain-packaging-on-cigarettes-and-tobacco-due-in-may-2017-1.2816748
http://www.medicalnewstoday.com/
http://www.medicalnewstoday.com/articles/313247.php
http://www.medicalnewstoday.com/articles/313247.php
http://epha.org/wp-content/uploads/2016/09/3-Steps-Towards-Healthier-Marketing_final.pdf


• Mednarodna konferenca Evropskega združenja za raziskave v preventivi (EUSPR), 31. oktober - 2. novembra 
2016, Berlin, Nemčija

Letošnja EUSPR konferenca bo potekala od 31. oktobra do 2. novembra 2016 v Berlinu. Konference so bodo udeležili 
številni strokovnjaki in drugi strokovni delavci, ki delujejo na področju preventive. Tako kot vsako leto, bodo tudi na 
letošnjem dogodku organizirane predkonferenčne delavnice, in sicer v nedeljo, 30. oktobra 2016.

Rok za prijavo prispevkov je 1. avgust 2016, za spletno registracijo pa 9. oktober. S prijavami pohitite, saj bo 
verjetno tudi letos število prijav preseglo zmožnosti konferenčnih prostorov.

Povezava na spletno stran konference je tukaj.

Vabljeni!

• 7. Evropska konferenca o alkoholni politiki, 22. in 23. november 2016, Ljubljana, Slovenija 

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje bo 7. evropsko konferenco o 
alkoholni politiki Eurocare organiziral 22. in 23. novembra 2016 v Ljubljani.

Konferenca bo združila okoli 400 strokovnjakov iz različnih evropskih in drugih držav, ki delujejo na področju alkoholne 
problematike (oblikovalci politik in odločevalci, znanstveniki, strokovnjaki za alkohol in zdravje).

Vsem novicam ter pozivom za prispevke lahko sledite na MOSI in na spletni strani Eurocare.

Poročilo 6. evropske konference o alkoholni politiki, ki je bila pred dvema letoma v Bruslju, si lahko preberete tukaj.

Vljudno vabljeni.

Več o tem najdete tukaj.

• UICC Svetovni kongres o raku, 31. oktober - 3. november 2016, Pariz Palais des congrès, Francija

Od 31. oktobra do 3. novembra bo v Parizu potekal Svetovni kongres o raku, ki ga organizira UICC (Union for International 
Cancer Control - Zveza za mednarodni nadzor nad rakom). Program bo zajemal velik izbor predavanj, debat, delavnic, ki 
bodo zajemala pet tematskih ciljnih sklopov v zvezi z rakom in sicer:

1. Zajeziti širjenje rakavih obolenj: inovacije v preventivi in odkrivanju;

2. Zmanjšati razkorak med posameznimi socialnimi sloji: kvalitetno zdravljenje in diagnoza rakavih obolenj; 

3. Izboljšanje izkušenj pacienta in njegove družine;

4. Izboljšanje nadzora nad rakom: optimizacija rezultatov zdravstvenih sistemov; in

5. Okrepiti civilno družbo: povečati možnosti za spremembe.

Več informacij v zvezi z dogodki na kongresu in informacije o prijavah najdete tukaj.

• Evropska konferenca o tobaku ali zdravju, 23. - 25. marec 2017, Porto, Portugalska 

Portugalska zveza proti raku v okviru ECL (Association of European Cancer Leagues) organizira 7. Evropsko konferenco o 
tobaku ali zdravju (European Conference Tobacco or Health - ECToH),ki bo potekala od 23. - 25. marca 2017 v Portu.

Namen konference bo mobilizacija ljudi/državljanov, da se izboljša javno zdravje preko politik tobačne kontrole v Evropi in 
po Svetu.

Nagovor predsednika Portugalske zveze proti raku najdete tukaj.

Dodatne informacije o programu in prijavah najdete na spletnih straneh ECToH in ECL.

Vabljeni!
Nazaj na vr  h

http://www.europeancancerleagues.org/tobacco-control/ectoh/103-european-conferences-on-tobacco-or-health-ectoh.html
http://www.ectoh.org/
http://www.ectoh.org/
http://www.sticisce.si/?subpageid=22&id=1389
http://www.worldcancercongress.org/
http://www.sticisce.si/?subpageid=22&id=1389
http://www.infomosa.si/clanki/7-evropska-konferenca-o-alkoholni-politiki-bo-novembra-2016-v-sloveniji.html?nlid=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6&emid=b2eb7349035754953b57a32e2841bda5
http://eurocare.org/media_centre/previous_eurocare_events/6th_european_alcohol_policy_conference_27_28_11_2014_brussels/conference_report
http://www.eurocare.org/
http://www.infomosa.si/
http://www.eurocare.org/
http://www.nijz.si/
http://www.mz.gov.si/
http://euspr.org/euspr-2016/


RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

• Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 
2017

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: - izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih 
organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje 
socialnih potreb posameznikov; - delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij; - naložb v osnovna sredstva invalidskih 
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo: invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo 
pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS štev. 108/2002) ali humanitarne organizacije, 
ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS štev. 
98/2003).

Vrednost razpisa: Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2017 načrtuje 17.460.000,00 €, od tega:
a) za invalidske organizacije: 11.349.000,00 €, b) za humanitarne organizacije: 6.111.000,00 €.

Razpisuje: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS

Razpis je dostopen tudi na tej povezavi.

Rok prijave: 24.10.2016

• IPA: Capacity Building in the field of Climate Change in Turkey Grant Scheme

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti ključnih akterjev 
za učinkovitejše delovanje na področju boja proti podnebnim spremembam in prilagajanja na njihove posledice v Turčiji. 

V okviru tega razpisa se bodo sofinancirali:
• manjši projekti v vrednosti od 10.000 do 50.000 EUR (sklop 1) ter 
• večji projekti v vrednosti od 50.000 do 200.000 EUR (sklop 2).

Na razpis se lahko (v okviru sklopa 1) prijavijo tudi nevladne organizacije iz držav članic EU, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. 
Glede partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisuje: EuropeAid 

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.

Rok prijave: 14.11.2016

• Justice Programme: Supporting Initiaves in the Field of Drugs Policy 

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je 28. junija v okviru programa za pravosodje 
objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru politike EU na področju drog za leto 2016.

Projekti morajo naslavljati vsaj eno od spodaj naštetih prioritetnih področij:
• Raziskave na temo izzivov na področju drog v EU 

• Krepitev zagovorniških zmogljivosti civilno-družbenih organizacij, njihovega odzivanja na problematiko na lokalni 
ravni ter izmenjave dobrih praks

• Inovativne metode spopadanja s problematiko novih psihoaktivnih substanc

Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.012.000 EUR, Komisija bo podprla od 4 do 5 projektov. Prijavite lahko 
projekte v vrednosti nad 250 000 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. 

Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost

Program razpisa je dostopen tudi na tej povezavi. Razpis pa tukaj.

Rok prijave: 18.10.2016 

• Horizon 2020: TackSHS 

V sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014 - 2020) - Obzorje 2020 - v okviru
Globalnega zavezništva proti kroničnim obolenjem - preventiva in zdravljenje pljučnih bolezni z oznako razpisa HCO-06-
2015, se zbirajo predlogi kako se spopadati s pasivnim kajenjem in emisijami e-cigaret: ocena izpostavljenosti, novi načini 
ukrepanja, vpliv na pljučne bolezni in ekonomske posledice za populacije Evropskih držav.

Oznaka razpisa:HCO-06-2015

http://cordis.europa.eu/programme/rcn/665211_en.html
http://www.razpisi.info/index?action=euprograminfo&id=6009
http://cordis.europa.eu/project/rcn/198790_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2016-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2016-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.razpisi.info/index?action=euprograminfo&id=5937
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7701
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1474532293947&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138406
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7816
http://www.fiho.si/?id=razpis11.php
http://www.fiho.si/?id=razpis11.php
http://www.fiho.si/?id=razpis11.php


Okvirna višina sredstev za javni razpis znaša 2.987.795,25 EUR.

Več o razpisu in projektu najdete tudi na straneh ENSP.

Razpisuje: Evropska komisija

Razpis je odprt do: 31.10.2019

Nazaj na vrh 

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN
TOBAČNO KONTROLO info@zadihaj.net

Partizanska cesta 12 
2000 Maribor

TEL: +386 5 917 80 76
GSM: +386 51 317 113

mailto:info@zadihaj.net
http://www.ensp.org/node/1166

