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E-NOVICE / Oktober 2017

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

21. in 22. oktobra 2017 smo na Pohorju izvedli aktivnosti v sklopu našega programa "Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci
RS"
21.10. in 22.10. je na Pohorju potekalo 2-dnevno izobraževanje in usposabljanje, ki so se ga udeležili predstavniki NVO, naši partnerji, bodoči zdravstveni delavci in prostovoljci; predstavniki
Društva mladi in tobak, Ustanove-zdravstvene fundacije za tobačno kontrolo, Društva študentov medicine, Društva Izris, Društva Orenda in ostali. Naše prijetno druženje se je začelo s pohodom
po Rozkini gozdni učni poti in čistilno akcijo ob poti do Mariborske koče, kjer nas je čakal prigrizek in topel obrok. Po kosilu smo se sprehodili do slapa Skalce in si uravnovesili telo in duha z
vaditeljico joge.
Sledilo je usposabljanje in prenos dobrih praks na udeležence:
Slovenija brez tobaka kdaj? Alkoholna politika v Sloveniji (priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov) – Mihaela Lovše in Matej Podkrižnik.
Predavanje in delavnice (predstavitev programa: Proste roke, čista pljuča, kratkoročni škodljivi vplivi kajenja, model odvisniškega kadilskega vedenja, koristi opuščanja kajenja za zdravje)
– Lucija Lipičnik Rozman mag. farm.
Dotik življenja – Touch of life – za zdrave prsi; pomen preventive – Pia Zabavnik, društvo študentov medicine Maribor.
Prenos dobrih praks (EPACTT – smernice za zdravljenje odvisnosti od tobaka, ACCESS – Motivacija za opustitev kajenja med mladostniki) – Miha Lovše, uni. dipl. inž. arh., Matej
Podkrižnik.
Promocija zdravja in pedagoško-didaktični pristop – Maja Lovše, prof. geo.-ped.

Prvi dan se je zaključil s koncertom Youngblood Brass Band, kjer smo obiskovalce usmerjali k zabavi brez psihoaktivnih snovi in s tem promovirali zdrav način življenja - Zdravo na zabavo.
Dogodek se je zaključil naslednje jutro s praktično delavnico gledališkega igralca Bojana Maroševiča na temo retorike in uspešnega nastopanja.
Naš program "Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS" sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.
Slike z dogodkov si lahko ogledate na naši spletni strani zadihaj.net in na našem facebook profilu.
Nacionalni portal o hrani in prehrani
Po podatkih nacionalnih raziskav se v Sloveniji zdravo in pretežno zdravo še vedno prehranjuje manj kot polovica prebivalstva. V naši prehrani je še vedno premalo sadja, predvsem pa zelenjave
in prehranske vlaknine, ki so pomembni prehrambeni varovalni dejavniki pred kroničnimi nalezljivimi boleznimi. Veliko oviro pri ozaveščanju prebivalstva predstavljajo nasprotujoče si, včasih pa
celo zavajajoče informacije na področju prehrane, ki se pogosto brez preverjanja objavljajo tako na spletu, kot tudi drugje. Kot odgovor na to je bil vzpostavljen Nacionalni portal o hrani in
prehrani, ki prebivalcem v različnih življenjskih obdobjih ponuja verodostojne, strokovne in razumljive informacije s področja prehrane.
Projekt v okviru nacionalnega programa Dober tek Slovenija izvajata Inštitut za nutricionistiko in Nacionalni inštitut za javno zdravje, financira pa ga Ministrstvo za zdravje.
Več informacij najdete na spletnih straneh portala in na spletnih straneh NIJZ.
Številne nevladne organizacije na področju javnega zdravja apeliramo Mednarodno organizacijo dela, da prekine sodelovanje s tobačno industrijo
V zadnjem času smo bili priča več zaporednim, visoko odmevnim prekinitvam partnerstva s tobačno industrijo. Tudi v Mednarodni organizaciji dela (MOD) se bodo morali odločiti, ali bodo tudi oni
pretrgali vezi s tobačno industrijo. Odločitev, o kateri bo ta mesec na sestanku razpravljal njen vodstveni organ, bi lahko prekinila eno zadnjih možnosti tobačne industrije, da vpliva na Združene
narode.
Ta odločitev je javni apel vodilnih v sektorju za javno zdravje in delavske organizacije po vsem svetu, ki so ta teden poslali pismo vladnim predstavnikom vodstvenega organa MOD, naj končajo
svoje javno-privatno razmerje s tobačno industrijo.
MOD naj se pridruži drugim agencijam Združenih narodov in se distancira od tobačne industrije. Ta mesec ima MOD priložnost, da se postavi na pravo stran zgodovine in zaščiti delavce namesto
dobiček podjetij.
V zadnjih 15 letih, je MOD od tobačne industrije za skupne programe prejela več kot 15 milijonov USD, vključno z 10 milijoni USD iz podjetja Japan Tobacco International za program S podporo
izobraževanja zmanjšajmo otroško delo (ARISE). Tobačna industrija spodbuja takšne programe, da bi okrepila svoje odnose z javnostjo, vendar v resnici naredi zelo malo, da bi omejila otroško
delo na tobačnih poljih – pridelovalci tobaka so ujeti v začarani krog revščine, ki ga poganja tobačna industrija sama in ne naredi nič za to, da bi ga prekinila, in ravno to prisili otroke
pridelovalcev tobaka, da delajo na poljih.
To, da je MOD prijetno v partnerstvu s tobačno industrijo, krši osnovna načela Okvirne konvencije o nadzoru nad tobakom ter ustvarja požarni zid med tobačno industrijo in oblikovanjem politike
javnega zdravja.
Zaradi tega so se številne nevladne organizacije, vključno z našo zvezo, podpisale pod protestno pismo v angleškem jeziku, ki je bilo predano vodstvu Mednarodne organizacije dela.
Sporočilo za javnost kot tudi protestno pismo smo objavili na naših spetnih straneh .
10. oktober je bil svetovni dan duševnega zdravja
Letošnji svetovni dan duševnega zdravja je potekal pod geslom "Duševno zdravje na delovnem mestu" in je bil posvečen ohranjanju in krepitvi zdravja na delovnem mestu.
Delovno mesto je lahko pomemben varovalni dejavnik dobrega duševnega zdravja, in sicer če zaposleni doživljajo pozitiven občutek koristnosti in potrditve pri delu, če imajo podporo sodelavcev,
če se lahko pri delu kreativni itd. Delovno mesto pa ima lahko tudi negativen vpliv na počutje posameznika. Predvsem, če delavec nima nadzora nad delovno obremenitvijo in ni vključen v
sprejemanje odločitev, če gre za slabe delovne pogoje (hrup, svetloba, temperatura, slab zrak ipd.), negotovo zaposlitev, nasprotujoče si zahteve in konfliktnost vlog na delovnem mestu, slabe
odnose med zaposlenimi, pomanjkanje podpore sodelavcev in nadrejenih.

odnose med zaposlenimi, pomanjkanje podpore sodelavcev in nadrejenih.
Vsak peti zaposleni z duševnimi težavami
Približno eden od petih ljudi na delovnem mestu občuti duševne težave. Ocene kažejo, da je več kot štiri petine posameznikov z resnimi duševnimi motnjami nezaposlenih in da jih približno dve
tretjini želi delati. Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček z NIJZ je ob tem povedala: "Podatki iz zadnje raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog (2016) kažejo, da se približno pet odstotkov
odraslih med 25. in 64. letom starosti vsak dan počuti pod stresom, dobra petina (21 odstotkov) pa jih stres čuti pogosto. Kot najpogostejši razlog za stres vprašani navajajo obremenitve na
delovnem mestu, probleme v družini, slabe materialne pogoje, slabe odnose med sodelavci, hrupno okolje in osamljenost." Dobra četrtina odraslih prebivalcev (26 odstotkov) pogosto doživlja
stres in ima težave z njegovim obvladovanjem. V zadnjem mesecu je imela slaba četrtina (23 odstotkov) vprašanih težave z depresivnim počutjem, v zadnjem letu pa je 7 % vprašanim zdravnik
postavil diagnozo depresije. V zadnjem tednu je pet odstotkov vprašanih uživalo antidepresive.
Več informacij na to temo najdete na spletnih straneh NIJZ. Tam se tudi nahajata brošuri " Skrb za duševno zdravje tudi na delovnem mestu " in " Kako pomagati sodelavcu s težavami v
duševnem zdravju?". V brošurah je navedeno tudi kam se obrnemo za pomoč.
Država zaostruje zakonodajo glede tobačnih izdelkov, kadilci pa ubirajo svoje poti
V Sloveniji kadi vsaka četrta odrasla oseba, od tega je več moških kot žensk.
Država se trudi zmanjšati delež kadilcev z dvigovanjem trošarin na tobačne izdelke, prepovedjo kajenja v zaprtih prostorih in uvajanjem enotne embalaže s slikovnimi opozorili o posledicah
kajenja. Vendar se stanje po zadnjiih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ni spremenilo.
Na trgu se pojavlja vse več izdelkov, ki naj bi bili po navedbah proizvajalcev manj škodljiva alternativa cigaretam, ki pa bi kadilskim odvisnikom še vedno zagotovile zadosten odmerek nikotina.
Tako se elektronskim cigaretam pridružujejo nove naprave.
Vendar pa je po besedah NIJZ edina prava alternativa opustitev kajenja.
Več o tem si lahko preberete tukaj.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko elektronske cigarete prirejene za kajenja heroina, kokaina, ekstazija in marihuane pripomorejo k prevelikem odmerku
Dejstvo, da se elektronske cigarete uporabljajo za kajenje prepovedanih drog (marihuane, kokaina, ekstazija in heroina) je strah vzbujajoče. Študija strokovnjakov, ki se ukvarjajo z javnim
zdravjem je odkrila, da 39 % anketiranih kadilcev elektronskih cigaret si prilagodijo napravo za kajenje prepovedanih drog.
Strokovnjaki opozarjajo, da je to področje še neraziskano in lahko pripomore k predoziranju uporabnikov. Toksikolog Dr. Matthew Blundell iz Guy’s in St Thomas’ NHS Trust fundacije v Londonu
je dejal: "Kajenje elektronskih cigaret predstavlja resno tveganje za javno zdravje."
Samo v Združenem kraljestvu elektronsko cigarete kadi 2.6 milijonov prebivalcev. Medtem ko je SZO glede rabe elektronskih cigaret skeptična, so na angleški agenciji za Javno zdravje izjavili, da
je kajenje elektronske cigarete za 95 % manj škodljivo od kajenja tobaka. Britanska vlada si kot del prepovedi kajenja na delovnem mestu prizadeva prepovedati rabo elektronske cigarete.
Pri raziskavi je sodelovalo 2.500 ljudi. 39 % anketirancev je priznalo, da so s svojimi elektronskimi cigaretami kadili vsaj eno prepovedano drogo.
Celoten članek si lahko preberete tukaj.
Objavljeno dne 16.10.2017 na dailymail.co.uk
Z zmanjšanjem količine nikotina v cigaretah bi lahko preprečili 8 milijonov s tobakom povezanih smrti
Zvezna agencija za hrano in zdravila ocenjuje, da bi z zmanjšanjem ravni nikotina v cigaretah do stopnje, ki ne povzroča zasvojenosti, lahko preprečili do 8 milijonov s tobakom povezanih
smrtnih žrtev in odvrnili približno 30 milijonov ljudi od tega, da bi postali redni kadilci v tem stoletju.
Komisar Zvezne agencije za hrano in zdravila Scott Gottlieb je v četrtek, med razpravo o tobaku na šoli za javno zdravje Johns Hopkins Bloomberg, razkril najnovejše ocene.
"Samo predstavljajte si kakšen učinek bi imela takšna politika na stroške zdravljenja," je dejal Gottlieb. "Trenutno namenimo približno 300 milijard ameriških dolarjev vsako leto za zdravljenje
neposrednih in posrednih s tobakom povezanih obolenj. V primeru, da bi cigarete povzročale manjšo zasvojenost, ali zasvojenosti celo ne bi povzročale, bi prihranki pri zdravljenju bili ogromni."
Celoten članek si lahko preberete tukaj.
Objavljeno dne 19.10.2017 na Bloomberg.com
Po podatkih nove študije lahko elektronske cigarete sprožijo smrtonosno pljučno bolezen podobno kot tobačni izdelki
Nova študija, izvedena na Univerzi Chapel Hill iz Severne Karoline, je primerjala vzorce sline kadilcev tobačnih izdelkov, kadilcev elektronske cigarete in nekadilcev. Raziskovalci so odkrili, da
imajo kadilci elektronskih cigaret povišano možnost razvoja nevarnih proteinov, ki povzročijo podobne bolezenske spremembe v dihalih posameznikov kot na primer KOPB ali cistična fibroza.
Pokazalo se ja tudi, da kajenje elektronske cigarete, v tem pogledu, ni nič manj nevarno za ljudi, kot kajenje klasičnih tobačnih izdelkov.
Izsledki te študije, skupaj z ostalimi nedavnimi študijami, kažejo na to, da elektronske cigarete niso bolj zdrava alternativa, ki jo kadilci, zasvojeni s tobakom, tako zelo iščejo. Predhodne
raziskave, opravljene na Univerzi iz Kalifornije, Los Angeles, so dokazale, da lahko elektronske cigarete povzročijo trajno škodo v srcih posameznikov. Raziskava Univerze iz Zahodne Virginije pa
kaže, da se samo z enkratno uporabo elektronske cigarete, poviša možnost posameznika za nastanek srčne kapi.
Raziskovalci iz Univerze iz Severne Karoline so v novi študiji sledili 15 kadilcem elektronskih cigaret, 14 kadilcem klasičnih tobačni cigaret in 15 nekadilcem. Kadilsko stanje sodelujočih so potrdili
s testom urina. Raziskava je pokazala, da imajo kadilci elektronskih cigaret povišane vrednosti z nevtrofilnimi zunajceličnimi pastmi (ang. Neutrophil extracellular traps – NET) povezanih proteinov
v dihalnih poteh. NET proteini se v telesu borijo proti patogenim mikrobom, vendar pa povišane vrednosti teh proteinov lahko vodijo do vnetnih bolezni dihal.
Celoten članek si lahko preberete tukaj.
V članku omenjena študija je objavljena tukaj.
Objavljeno dne 20.10.2017 na dailymail.co.uk

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Climathon 2017: Maribor Circular City. From Green to Gold, Maribor 27.10. - 28.10, Maribor
Sprejmi enkraten izziv in postani del 24-urnega globalnega dogodka, ki hkrati poteka v 112 mestih po vsem svetu, med drugim v Washingtonu, Hong Kongu, Londonu in Berlinu.
Letošnji izziv je s področja krožne ekonomije v urbanih okoljih: Kako na lokalnem nivoju zmanjšati ali ponovno uporabiti odpadke, proizvedene iz bioloških in organskih virov?
Imaš idejo? Poznaš rešitev? Še ne, a bi jo želel razviti v družbi strokovnjakov in posameznikov, ki verjamemo v Maribor kot mesto zelene prihodnosti? Pridi na Climathon 2017 in aktivno
soustvarjaj jutri, kakršnega bi želel živeti danes.
Poleg strokovnih predavanj in timskega iskanja inovativnih rešitev pričakuj sproščeno druženje in navdihujoč program. Vsak udeleženec prejme mednarodno potrdilo o udeležbi.
Udeležba je brezplačna, hrana zagotovljena. Prijavi se na spletni strani in se odloči za 24 ur, zaradi katerih bo tvoj konec tedna bolj pisan, Maribor pa bolj zelen.
VSTOP PROST, prijava do 25. 10. 2017 tukaj.
Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, 14.11.2017, Center Thermana, Laško
Vabljeni na Nacionalno konferenco ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, ki bo v Kongresnem Centru Thermana v Laškem, 14. novembra 2017, od 9. do 15. ure. Konferenco, ki jo tradicionalno
organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. vsako jesen in združuje strokovnjake
iz različnih strok in sektorjev.
Letošnja konferenca bo priložnost za srečanje z »net generacijo«, spoznavanje njenih značilnosti ter izzivov, ki jih prinaša delo z njimi. Kako, na primer, razumemo »lajkanje«? Današnja
generacija otrok in mladostnikov ima precej drugačne vrednote, svojevrsten način razmišljanja in delovanja. Strokovnjaki jo imenujejo tudi »generacija Z« ali »e-generacija« - preti-rano
zaščitena od svojih staršev in starih staršev, navajena opravljati več opravil naenkrat, želela bi vse in to takoj. Bolje se znajde v virtualni komunikaciji kot v komunikaciji v živo, njena referenčna
točka so družabna omrežja in medmrežje. Težave nastanejo, ko se v različnih okoljih in kontekstih srečujejo različne generacije, ki izhajajo vsaka iz svojih vrednot, prepričanj in načinov
delovanja. Posledice so medsebojno nerazumevanje, konflikti, nezadovoljstvo, občutki nemoči, nesprejetos-ti, neprimerni pristopi, stiske … Kakšni so vzgojni stili staršev?
Kam naj bodo usmerjeni preventivni programi prihodnosti? Na katerih področjih je potrebno mlade podpirati in kako? Prispevajmo s svojimi pogledi, znanjem in lastno izkustveno prakso.

Kam naj bodo usmerjeni preventivni programi prihodnosti? Na katerih področjih je potrebno mlade podpirati in kako? Prispevajmo s svojimi pogledi, znanjem in lastno izkustveno prakso.
Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do 2. novembra 2017 na elektronski naslov na naslednji povezavi.
ENSP - CNPT Mednarodna konferenca o nadzoru tobaka 2018, 14.6.- 16.6.2018, Madrid
3. Mednarodna Konferenca Evropske Mreže za preventivo pred kajenjem bo organizirana s partnersko organizacijo Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT ) v Madridu.
Program konference bo objavljen do konca leta 2018.
Svetovni kongres o raku, UICC, 1.10.- 4.10.2018, Kuala Lumpur, Malezija
Cilj kongresa 2018 je zagotoviti zelo raznolik in privlačen program, ki temelji na strokovnem znanju članov UICC in drugih mednarodnih strokovnjakov za rak. Program bo zajemal 5 tematskih
sklopov o katerih si lahko več preberemo tukaj.
Odprto je prejemanje priporočil o temah in sklopih na tej spletni povezavi.
Lizbonska konferenca o zasvojenostih, 24.-26. Oktober 2017, Lizbona
2. evropska konferenca o različnih oblikah zasvojenosti.
17. Svetovna konferenca o tobaku in zdravju, 7.-9. marec 2018, Cape Town
17. svetovna konferenca o tobaku in zdravju (WCTOH) bo potekala od 7.-9. marca 2018 v Cape Townu v Južni Afriki . Konference se bodo udeležili raziskovalci, akademiki, nevladne organizacije,
civilna družba, znanstveniki, zdravstveni delavci ter javni uslužbenci iz več kot 100 držav.
Vabljeni!
Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL: Socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ ali programov socialnega varstva in programov varovanja zdravja za leto 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020, ki jih izvajajo nevladne
organizacije in javni zavodi in so namenjeni ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vsem tistim, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na
razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter
splošno preventivne programe varovanja zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe.
Razpisuje: Mestna občina Ljubljana
Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev za leto 2018 znaša 1.439.000 EUR, in sicer: A. Programi socialnega varstva: 1.280.000 EUR, B. Programi varovanja zdravja: 159.000 EUR.
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 27.10.2017
2. dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa "Zdrav življenjski slog 2017 - 2018"
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za šolsko leto 2017/2018 v okviru podaljšanja programa Zdrav življenjski slog 2015–2018, katerega cilj je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k
oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Z javnima razpisoma, objavljenima v Uradnem listu RS, št. 32/17 in 45/17 ter objavljeno spremembo (Uradni list RS, št. 47/17), se je večina razpisanih
sredstev že razdelila. Višina nerazdeljenih razpisanih sredstev za zahodno kohezijsko regijo ne zadošča za izbor in sofinanciranje niti za enega prijavitelja. Na podlagi tega se s tem javnim
razpisom razpisuje še preostanek sredstev samo za vzhodno kohezijsko regijo.
Razpisuje: Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Vrednost razpisa: 214.242,30 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 3.11.2017
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2017" v letu 2017
Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na
posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.
Predmet javnega razpisa CRP 2017 je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2017« udeležencev CRP, in sicer:
Težišče 1: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja in raziskovanja,
Težišče 2: Slovenci zunaj Republike Slovenije,
Težišče 3: Krepitev in varovanje zdravja ter optimizacija zdravstvene oskrbe,
Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam,
Težišče 5: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja in spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma,
Težišče 6: Sodelovanje v kulturi,
Težišče 7: Okolje in prostor,
Težišče
Težišče
Težišče
Težišče
Težišče

8: Učinkovito upravljanje nasilne radikalizacije in sovražnega govora ter učinkovito delovanje pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji,
9: Učinkovita in cenejša država,
10: Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz in inovativne tehnologije v železniški infrastrukturi,
11: Krepitev zaupanja v pravosodne institucije,
12: Izboljševanje delovanja trga dela.

Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Vrednost razpisa: 3.181.200,00 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 13.11.2017
Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018
FIHO je objavil razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018. 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.
Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS (datum objave v Uradnem listu: 13. 10. 2017).
Razpisuje: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
Vrednost razpisa: 17.493.000,00 €, od tega za invalidske organizacije 11.370.450,00 €; za humanitarne organizacije 6.122.550,00 €
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 13.11.2017
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