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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

SZOTK vam želi lepe praznike in srečno 2018
Ob iztekajočem se letu 2017, vam ekipa SZOTK želi vesele praznike in uspešen vstop v novo koledarsko leto. Zahvalili bi se radi tudi vsem sofinancerjem, vsem partnerjem, podpornim
organizacijam in prostovoljcem za sodelovanje, predvsem pa za izkazano zaupanje. Želimo vam veliko uspeha in zdravja tudi v prihajajočem letu.
Hvala ker ste z nami.
Jutranjček 2017
V torek, 19. decembra, ob 6.30 zjutraj, smo na Štuku v Mariboru, izvedli prvi jutranji družabno-rekreativni dogodek (zabava brez prihoaktivnih substanc) Zdravo na zabavo: Jutranjček, v
sklopu projekta "Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS" , ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. K sodelovanju smo pritegnili tudi ŠOUM,
saj smo želeli vplivati predvsem na izboljšanje in promocijo zdravega življenjskega sloga med mladimi - študenti in mladimi - zaposlenimi.
Idejo smo povzeli iz zanimive prakse iz tujine; šlo je za jutranji glasbeni družabni dogodek s plesom, rekreacijo in sproščanjem (masaže), po vzoru "Morning glory" in "Daybreaker", ki v svetovnih
prestolnicah dosegajo širok in zelo pozitven odziv javnosti. Pred dnevnimi obveznostmi je to lahko zelo dobrodošla rekreacija, ki zbistri misli in telo ter prinese nekaj kisika v možgane in nas
pripravi na preostanek dneva.
Slike iz dogodka si lahko ogledate na naši spletni strani zadihaj.net
Ne pozabite! 0,5 % dohodnine je najbolj aktualnih decembra
Če želite še od svoje letošnje dohodnine 0,5 % darovati NVO, ki deluje v javnem interesu, imate na voljo samo še nekaj dni. Vse informacije o tem, kako podariti 0,5 % dohodnine, najdete na
spletni strani http://dobrodelen.si/sl/index/article?path=/za-nevladne
Če bi želeli 0,5 % svoje dohodnine darovati nam v SZOTK, najdete obrazec, ki si ga lahko natisnete, tudi tukaj na

naši spletni strani.

Izpolnjen obrazec nato pošljete na pristojni davčni urad, ali pa v našo pisarno.
Iskreno se vam zahvaljujemo za vašo dobrodelnost.
4.Iniciativa "Heroji furajo v pižamah"
V mesecu decembru se zgodi največ prometnih nesreč. Vsaka tretja prometna nesreča se kot posledica vožnje pod vplivom alkohola konča s smrtnim izidom. Od teh, vsako tretjo povzroči
mladostnik. Zato iniciativa »Heroji furajo v pižamah« širšo slovensko javnost ozavešča o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in išče rešitve za zmanjševanje prometnih nesreč zaradi pitja
alkohola. Iniciativo podpirajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).
Več o akciji in o problematiki si lahko preberete na spletnih straneh NIJZ oziroma tukaj.
Spletna stran projekta se nahaja na tej povezavi.
Oglejte si jo.
Objavljen je prenovljen NIJZ podatkovni portal
Vabljeni k ogledu in uporabi podatkov prenovljenega NIJZ podatkovnega portala. Objavljen je širok nabor do sedaj še nikoli objavljenih vsebin o zdravstvenem stanju, uporabi zdravstvenih
storitev ter o življenjskem slogu prebivalstva. Podatki so po prenovi razporejeni v osem področij, kar zagotavlja lažje iskanje in boljšo preglednost.
1. december je bil Svetovni dan Aidsa
Za preprečevanje širjenja HIV-a je najpomembnejše zgodnje odkrivanje in takojšnje zdravljenje ter povečanje uporabe kondoma. Pomen zmanjšanja še zmeraj visokega deleža poznih diagnoz
okužbe s HIV je v ospredju letošnjega sporočila ob Svetovnem dnevu AIDS-a. V Sloveniji letos beležimo nižje število novih diagnoz okužbe s HIV kot preteklo leto, kar je predvidoma posledica
izvajanja kombinirane preventive. Z zgodnejšim odkrivanjem in zdravljenjem lahko pomembno vplivamo na boljše izide zdravljenja, omejujemo pa tudi prenos okužbe naprej. Varna spolnost in
redna uporaba kondomov še zmeraj ostajajo ključni dejavniki pri zajezitvi svetovne pandemije.
Več o temi si lahko preberete na spletnih straneh NIJZ.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo za denormalizacijo kajenja
V Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo so v okviru projekta Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci organizirali številne
aktivnosti, s katerimi želijo vzpodbujati tiste, ki ne kadijo, hkrati pa vplivati na denormalizacijo kajenja.
Po oceni Mihe Lovšeta iz zveze imamo v Sloveniji dobro protitobačno zakonodajo, a jo je treba udejanjiti na terenu. Tako so na današnji novinarski konferenci opozorili na eksplicitno oglaševanje
tobačnih izdelkov, kar je sicer zakonsko prepovedno.
Kot je poudaril Lovše, je treba v družbi denormalizirati kajenje. Le tako bi se lahko približali cilju, ki si ga je Slovenija zadala, to je 30 odstotkov manj kadilcev do leta 2025. Poleg tega bodo v
prihodnjem letu na ministrstvo za finance naslovili pobudo za zvišanje trošarin za tobačne izdelke. Po njihovih navedbah je neposrednih stroškov zaradi kajenja štiri do petkrat več, kot pa država

prihodnjem letu na ministrstvo za finance naslovili pobudo za zvišanje trošarin za tobačne izdelke. Po njihovih navedbah je neposrednih stroškov zaradi kajenja štiri do petkrat več, kot pa država
zbere trošarin od tobačnih izdelkov. Nato naj bi še sledila pobuda za zvišanje trošarin na alkoholne izdelke.
Celoten članek si lahko peberete tukaj.
STA objavil dne 14.12.2017 na Dnevnik.si
Strokovnjaki svarijo pred škodljivostjo elektronskih cigaret
Strokovnjaki trdijo, da so elektronske cigarete zdravju škodljive in se ne smejo prodajati kot "zdrava alternativa". Strokovnjaki obtožujejo zdravstvene ustanove, da v tem primeru ravnajo
neodgovorno, kajti obstajajo dokazi, ki kažejo, da imajo elektronske cigarete zelo nizko kakovost in niso primerni, da se jih oglašuje kot pripomoček pri opuščanju kajenja. Strokovnjaki so zato
pozvali zdravstvene organizacije, da naj počakajo s priporočili bolnikom, dokler ne bo opravljenih več raziskav.
Strokovnjaki menijo, da bi se moralo o morebitnih vplivih elektronskih cigaret vedeti veliko več preden se lahko uporabijo kot alternativno zdravljenje proti kajenju, ker ddosedanji dokazi kažejo,
da je lahko uporaba elektronskih cigaret zdravju škodljiva.
Celoten članek si lahko peberete tukaj.
Objavljeno na DailyStar dne 14.12.2017.
Boj proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki
Sprejet je bil evropski sistem za spremljanje in sledenje, ki bo okrepil boj proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki. Novi pravni akti določajo ukrepe, ki jih morajo države članice EU in
gospodarski subjekti sprejeti za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov…
Sistem za spremljanje in sledenje ter varnostne elemente je treba uvesti do 20. maja 2019 za cigarete in tobak za zvijanje ter do 20. maja 2024 za vse druge tobačne izdelke (npr. cigare,
cigarilose in brezdimne tobačne izdelke).
Celoteno izjavo si lahko peberete tukaj.
Objavljeno dne 15.12.2017 na oglasni deski spletnih strani EU Komisije .
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

17. Svetovna konferenca o tobaku in zdravju, 7.-9. marec 2018, Cape Town
Od 7. Do 9. Marca 2018 bo v Cape Town-u v Južni Afriki potekala 17. Svetovna konferenca o tobaku in zdravju (WCTOH – WORLD CONFERENCE ON TOBACCO OR HEALTH). Združila bo
raziskovalce, akademike, nevladne organizacije, civilno družbo, znanstvenike, zdravstvene delavce in javne uslužbence iz več kot 100 držav, ki nadzorujejo vse vidike boja proti tobaku.
Na konferenci bodo izpostavili temo »Združevanja sveta za generacijo brez tobaka«, ki priznava, da je nadzor nad tobakom globalno vprašanje, ki ne pozna meja. S svetovno zdravstveno
organizacijo (SZO) želijo doseči globalni odziv na edino mednarodno – pravno zavajajoče se zdravstveno pogodbo 21. Stoletja.
Namen konference je povečanje prepoznavnosti trdega dela zagovornikov za nadzor nad tobakom in s tem povezanimi področji ter nudi priložnosti, da se seznanijo z inovativnimi programi in
pobudami.
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.
Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni razpis o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Krško
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini
Krško v letu 2018.
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali nepridobitne in/ali neprofitne organizacije, društva ter zavodi, ustanovljeni za delovanje na območju občine Krško, ki prijavijo program, ki je predmet
razpisa za A in B področje ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Razpisuje: Občina Krško
Vrednost razpisa: 63.000,00 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 05.01.2018
Javni razpis zo sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni običini Nova Gorica
Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti se lahko prijavijo: – nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe
v Republiki Sloveniji in sicer na podlagi zakonskih predpisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega varstva, – javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci s področja socialnega
varstva, katerih socialna dejavnost je izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti s področja zasvojenosti. Prijavitelji morajo
izpolnjevati tudi druge v razpisu opredeljene pogoje.
Sofinancirali se bodo naslednji programi s področja zasvojenosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:
Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z eksperimentatorji.
Sklop C
1. nizkopražni program.
Sklop D
1. visokopražni program,
2. reintegracijski program
Razpisuje: Mestna občina Krško
Vrednost razpisa: 20.000,00 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 12.01.2018
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa šport v Mestni občini Slovenj Gradec
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2018.
MO Slovenj Gradec bo v letu 2018 sofinancirala naslednja področja in programe športa:

MO Slovenj Gradec bo v letu 2018 sofinancirala naslednja področja in programe športa:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključno otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija in šport starejših.
2. Prioritetni izvajalci LPŠ.
3. Razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
4. Organiziranost v športu:
– delovanje društev in zvez.
5. Športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve.
Razpisuje: Mestna občina Slovenj Gradec
Vrednost razpisa: 406.000 €
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 15.01.2018
Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Informativni dan s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave sprejemajo na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si do konca decembra.
Razpisuje: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Vrednost razpisa: Višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem javnem razpisu je skupaj 600.000 EUR, od katerih bo iz sredstev Eko sklada predvidoma dodeljenih do 300.000 EUR in iz
sredstev Sklada za podnebne spremembe predvidoma do 300.000 EUR. Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ
60.000 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta.
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 22.01.2018
U.S Embassy Slovenia NGO Small Grants
Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2018, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo
na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih:
-

integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti
boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost
podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine
okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije
energetska varnost in diverzifikacija
mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja
človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi potrebami, opolnomočenje žensk, manjšine)
vključevanje mladih, prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij
odgovorni in neodvisni mediji
regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave.

Razpisuje: U.S. Embassy Slovenia
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 01.03.2018
Horizon 2020: Better health and care, economic growth and sustainable health systems
V okviru prednostne naloge "družbeni izzivi" programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje projektov na področju zagotavljanja boljšega
zdravstvenega varstva, ekonomske rasti in trajnostnih zdravstvenih sistemov za leta od 2018 do 2020.
Razpisuje: Evropska komisija
Vrednost razpisa: Finančna sredstva za izvajanje Obzorja 2020 znašajo 77028,3 milijonov EUR v tekočih cenah (odlična znanost – 24441,1 milijonov EUR; vodilni položaj v industriji – 17015,5
milijonov EUR; družbeni izzivi – 29679 milijonov EUR). Letna proračunska sredstva odobrita Evropski parlament in Svet v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira.
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: Rok za oddajo prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate (različno, od 6.2.2018 do 16.4.2019).

Nazaj na vrh

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO
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