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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

Facebook kampanja “Opusti in zmagaj” 2018
Od 12.2.2018 izvajamo facebook kampanjo za odvajanje od kajenja "Opusti in zmagaj". Projekt je namenjen odvajanju od kajenja za večjo zaključeno skupino udeležencev. Vsi udeleženci
kampanje so na isti dan pričeli z vodenim opuščanjem kajenja. Kampanjo koordinira moderator. Strokovne nasvete nudi tudi specialist psihoterapevt. Skupini se lahko zainteresirani še vedno
pridružite preko naše facebook strani oziroma spletnega obrazca, ki se nahaja tukaj. Zaključek akcije je predvidoma 12.3.2018.
Vabljeni.

Evropska komisija je odprla javno razpravo o dopolnitvi Direktive 2011/64/EU o trošarinah za predelan tobak
Evropska Komisija je pričela s posvetovalnim obdobjem za oceno dopolnitve Direktive 2011/64/EU glede strukture in stopnje trošarin za predelan tobak. Generalni direktorat za
obdavčenje in carinsko unijo bo sprejemal povratne informacije vseh deležnikov do 6. marca 2018. Rezultati posvetovanj bodo v strnjeni obliki predstavljeni Evropskemu parlamentu in
Evropskemu svetu, z namenom njihove vključitve v zakonodajno razpravo.
Evropska komisija zaenkrat še ne bo uvedla trošarin na elektronske cigarete in nove tobačne izdelke
12. januarja 2018 je Evropska komisija izdala poročilo o Direktivi 2011/64/EU v okviru katerega je tudi sprejela odločitev glede trošarin na elektronske cigarete in nove tobačne izdelke, vključno z
izdelki za kajenje tobaka s segrevanjem (Heat-Not-Burn). Zaradi omejenih podatkov, ki so do tega trenutka na voljo, se je odločila, da ne bo predlagala usklajenega pristopa za trošarinsko
obdavčitev, dokler o teh izdelkih ne bodo na voljo dodatne informacije. Izvršni organ EU je izjavil, da bodo stanje ponovno preučili v naslednjem rednem poročilu o obdavčitvi tobaka leta 2019.
ENSP (Evropska mreža za preventivo kajenja) obžaluje zamude pri usklajevanju davkov in se sklicuje na poročilo Svetovne zdravstvene organizacije iz avgusta 2016, ki trdi, da aktivna in pasivna
izpostavljenost pari elektronskih cigaret predstavlja tveganja za zdravje. Prav tako jih skrbi, da bodo novi izdelki spodbudili k kajenju predvsem mladostnike: "Vemo, da je obdavčenje najboljši
ukrep za preprečevanje kajenja zlasti otrok in ranljivih skupin prebivalstva. Uskladitev trošarin na ravni EU bi zmanjšala cenovno dostopnost in privlačnost teh izdelkov. Zato ENSP skrbi, da daljše
čakanje na urejanje trošarin za te izdelke omogoča tobačni industriji več priložnosti, da pridobi več potrošnikov."
Razlogi zakaj države podpisnice Protokola o odpravi nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki ne smejo podpreti sistema Codentify
Okrog Protokola o odpravi nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki (ITP), ki bo začel veljati leta 2018, ostajajo odprta vprašanja o rešitvah za sistem iskanja in sledenja (T&T – Tracking &
Tracing) za tobačne izdelke.
Raziskava strokovnjakov (Hana Ross, Michael Eads in Michael Yates) o učinkovitosti sistema Codentify (razvitega pri tobačnem gigantu Philip Morris International) in primerjava z drugimi
rešitvami za iskanje in sledenje tobačnih izdelkov, nasprotuje učinkovitosti sistema Codentify z vidika verodostojnosti v primerjavi s tistimi, ki temeljijo na tehnologiji večplastnih varnostnih
mehanizmov.
Ugotovili so, da bi v sorazmerno majhnem trgu organ pregona moral pregledati več kot 27.000 zavojčkov tedensko, da pridobi 90 % zagotovilo, da sistem Codentify ni spregledal lažnega paketa.
Pri drugih sistemih, ki temeljijo na večplastnih varnostnih mehanizmih, je za enako raven zagotovila potreben pregled samo 45 zavojčkov tedensko. Raziskava tako dokazuje neučinkovitost
sistema Codentify v primerjavi z drugimi rešitvami. Podpisnike ITP spodbuja k zavrnitvi sistema Codentify zaradi nizke učinkovitosti in jasnega kršenja pravil ITP, da izvajalec oziroma ponudnik
sistema za iskanje in sledenje ne bo tobačna industrija.
Raziskava je objavljena tukaj.
Publikacija OECD o zdravju 2017
Pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) so izdali vsakoletno publikacijo z naslovom Zdravje na kratko 2017
(Health at a Glance 2017). Publikacija zajema zadnje dostopne, med OECD državami primerljive, podatke o zdravju prebivalcev in nekaterih značilnostih zdravstvenega sistema kot so na primer
dostopnost, izdatki, človeški viri. V četrtem poglavju so predstavljeni podatki o rabi tobaka med odraslimi ter pitju alkohola in opijanju med odraslimi in mladostniki, podatki so iz državnih
zdravstvenih statistik. Odstotek oseb v Sloveniji ki kadijo in so stari več kot 15 let, se giblje okrog 18,9 %. Trend se počasi zmanjšuje. Povprečje OECD34 je 18,4 %
Posmezna poglavja publikacije so dostopna tukaj.
Izšla je letna publikacija SZO o kroničnih nenalezljivih boleznih 2017
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je objavila publikacijo o spremljanju kroničnih nenalezljivih bolezni v 2017 (Monitoring NCD commitments in Europe). Publikacija je osredotočena na
spremljanje kazalnikov napredka in je v celoti dostopna tukaj.
Poleg kazalnikov napredka, publikacija zajema tudi najnovejše razpoložljive podatke za vse evropske države članice o kazalnikih globalnega spremljanja, vključno z indikatorji o uresničevanju
ciljev trajnostnega razvoja (SDGs), povezanimi s KNB (kronično nenalezljivimi boleznimi), kot so prezgodnja umrljivost, uporaba tobačnih izdelkov in alkohola.

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Povzetek raziskave: Cigarete s segrevanjem, ne z zgorevanjem: enak dim, drugačno ime
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Zadnji odgovor tobačne industrije na zdravju škodljivo rabo cigaret je predstavitev novega izdelka: cigareta, ki ne zgoreva, ampak se segreva. Ena izmed neštetih vrst tega izdelka na trgu je tudi
cigareta IQOS tobačnega giganta Philip Morris International (PMI), oglaševana kot revolucionarna tehnologija, ki tobak segreje do 350 °C. S tem ponuja pravi okus tobaka brez dima, pepela in
manj vonja. Pri PMI trdijo, da pri kajenju cigarete IQOS ne nastaja dim, saj ne pride do zgorevanja tobaka, ampak zgolj do segrevanja.
Škodljive komponente kajenja nastanejo pri nepopolnem zgorevanju (piroliza) in razpadu cigarete zaradi visokih temperatur (termodinamični razpad). Popoln razpad se zgodi pri temperaturah,
višjih od 1300 °C, kar je mnogo višje kot temperature pri klasičnih cigaretah, ki so nižje od 800 °C. Tipične spojine pirolize in termodinamičnega razpada so acetaldehid – dražljiva rakotvorna
hlapna organska spojina, benzopiren – rakotvoren policiklični aromatski ogljikovodik in ogljikov monoksid.
Pilotski programi za IQOS so se pričeli v letih 2014 in 2015 na Japonskem, v Švici in Italiji, v naslednjem letu je 19 držav dovolilo prodajo cigaret IQOS. Na Japonskem so zavzeli 2,2 % tobačnega
tržišča. Če jim ameriška Zvezna agencija za nadzor nad hrano in zdravili dovoli oznako nižje nevarnosti, bo oglaševanje teh izdelkov manj omejeno od oglaševanja klasičnih cigaret.
Zaradi takšnega napredka potrebujejo kadilci in nekadilci natančnejše podatke o škodljivosti teh izdelkov. Potrebnih je več neodvisnih raziskav, saj so edine analize, ki jih lahko najdemo, izvedli
PMI in njegovi tekmeci.
Nova neodvisna raziskava je primerjala vsebino dima cigaret IQOS z vsebino dima klasičnih cigaret (Lucky Strike Blue Lights). Z lastno napravo za zaznavanje dima so izmerili aerosole v dimu
klasičnih cigaret in cigaret za segrevanje. Glede volumna vpiha (35 ml) so upoštevali Mednarodno organizacijo za standardizacijo, 2 vpiha na minuto, ki so ju določili na podlagi opazovanja
uporabnikov naprav IQOS. Analizirali so 8 hlapljivih organskih spojin, 16 policikličnih aromatskih ogljikovodikov, 3 anorganske spojine in nikotin. Za vsak vzorec je bilo pokajenih 10 cigaret IQOS,
ki so bile pred končno analizo vsebine filtrirane z visokozmogljivo napravo za tekočinsko kromatografijo, opremljeno z UV in fluorescentnim detektorjem. Sami niso raziskali policikličnega
ogljikovodika v dimu klasičnih cigaret, ampak so uporabili podatke 35. najbolje prodajanih znamk cigaret in jih povzeli po prejšnjih raziskavah.
Hlapne organske spojine, policiklični aromatski ogljikovodik in ogljikov monoksid so bili prisotni v dimu cigaret IQOS. Temperatura v cigareti IQOS je bila nižja (330 °C) kot pri klasičnih cigaretah
(684 °C). Dim v cigaretah IQOS je vseboval 84 % nikotina, 82 % akroleina, 50 % benzaldehida, 74 % formaldehida, 41 % izovaleraldehida, 26 % propionaldehida in kar 295 % acenaftena –
policikličnega aromatskega ogljikovodika, ki ga najdemo v klasičnih cigaretah.
Dim cigaret IQOS vsebuje enako škodljive komponente, nastale pri pirolizi in termodinamični razgradnji, kot dim pri kajenju klasičnih cigaret. Tobačni gigant PMI je povabil mednarodne
strokovnjake , naj podajo svoje mnenje o aerosolih v cigaretah IQOS. Eden izmed teh strokovnjakov je trdil, da aerosolov ne moremo opisati kot dim, saj zgolj 2 % teže aerosolov vsebuje
komponente pirolize.
Nasprotno je neodvisna analiza pokazala, da oglaševanje sloganov, kot je »segrevanje, ne zgorevanje«, ni zamenjava za znanost. Poigravanje z definicijo dima in kajenja, da bi se izognili
prepovedi kajenja v zaprtih prostorih, je neetično. Neodvisne raziskave morajo oceniti škodljivost dima naprav IQOS za uporabnika in njegovo okolico. Dokler ti podatki niso dovolj dobro raziskani
in znani širši javnosti, morajo biti cigarete IQOS in njim podobne naprave za segrevanje enako omejene oziroma prepovedane, kot to velja za klasične cigarete.
Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno julija 2017 na jamanetwork.com
Znanstveniki opozarjajo, da so arome v elektronskih cigaretah strupene za bele krvničke

Izpostavljenost kemikalijam in tekočinam v aromah za elektronske cigarete lahko povzroči znatno vnetje monocitov, vrste belih krvničk. Veliko okusov je tudi strupenih, predvsem okus vanilije,
cimeta in masla. To so izsledki nove raziskave, objavljene v znanstvenem žurnalu - Frontiers, ki ugotavlja, da je mešanje arom elektronskih cigaret nevarnejše za zdravje kot izpostavljenost le
eni aromi. Raziskava s tem dodatno potrjuje dokaze o škodljivih učinkih elektronskih cigaret na zdravje.
Medtem ko se je uporaba elektronskih cigaret v zadnjem desetletju hitro razširila, je uporaba klasičnih cigaret začela upadati. V Združenih državah Amerike je na trgu več kot 500 znamk
elektronskih cigaret, ki uporabnikom ponujajo več kot 8000 različnih arom.
Ob kajenju elektronskih cigaret so pljuča med segrevanjem in vdihavanjem izpostavljena škodljivim aromatičnim kemikalijam. Elektronske cigarete pogosto oglašujejo in obravnavajo kot bolj
zdravo alternativo klasičnim cigaretam, saj so arome v prehranjevanju relativno varne, medtem ko učinkov vdihavanja posameznih kemikalij v aerosolu arom še ne razumemo najbolje .
Raziskovalci z univerze Rochester Medical Center v Združenih državah Amerike so želeli preizkusiti domnevo, da je kajenje elektronskih cigaret z aromami brez nikotina varnejše od kajenja
klasičnih cigaret. Predhodne raziskave so pokazale, da uporaba elektronskih cigaret povzroča vnetja in oksidativni stres v pljučnih celicah. Prav tako je višina oksidativnega stresa v krvi
uporabnikov elektronskih cigaret višja od ravni pri nekadilcih. Nova raziskava je te zaključke še nadgradila s testiranji pogosto uporabljenih arom, kot tudi tekočin za elektronske cigarete brez
nikotina, neposredno na imunske celice – vrsto belih krvničk, imenovanih monociti.
Izpostavljenost aromam v elektronskih cigaretah in tekočinah za elektronske cigarete vodi do višje ravni dveh biomarkerjev za vnetje in poškodbe tkiva, ki jih povzroči oksidativni stres. Nekatere
arome povzročajo celo celično smrt.
Čeprav so testirane arome varne za zaužitje, niso varne za vdihavanje, ugotavlja avtor raziskave, dr. Thivanka Muthumalage. »Arome cimeta, vanilije in masla so bile najbolj strupene, vendar je
raziskava tudi pokazala, da mešanje arom povzroči najbolj strupen učinek na bele krvničke.« Avtorji raziskave upajo, da bodo te ugotovitve pomagale pri razumevanju škodljivih učinkov tekočin
brez nikotina za elektronske cigarete na zdravje.
»Trenutno arome niso regulirane, in z imeni, kot so bombon, torta, cimetov zavitek in skrivnostna mešanica, privlačijo predvsem mlade uporabnike« pravi D. Irfan Rahman, glavni avtor
raziskave. »Naše znanstvene raziskave so pokazale, da morajo biti tekočine za elektronske cigarete regulirane in imeti dodane oznake vseh sestavin, ki jih vsebujejo. Agencije za regulacijo
pozivamo, da s tem varujejo javno zdravje.«
Ta raziskava je monocite – bele krvničke neposredno izpostavila visoko koncentriranim tekočinam za elektronske cigarete. Avtorji raziskave načrtujejo dodatna testiranja, pri katerih bi bolj
realistično simulirali kajenje elektronske cigarete in s tem celice izpostavili aerosolom iz tekočin za elektronske cigarete. Prav tako pozivajo k dolgoročnim študijam na ljudeh, saj bi tako lahko
natančneje opisali škodljive učinke elektronskih cigaret.
Študijo si lahko preberete tukaj.
Članek objavljen dne 30.1.2018 na ScienceDaily.com
Francija se močno zavzema za zvišanje cen tobačnih izdelkov
Francija je 4. februarja 2018 objavila odločitev o povišanju cen za tobačne izdelke in s tem naredila prvi korak k končnemu cilju do leta 2020, ko bi naj zavojček cigaret znašal simboličnih 10€. Na
podlagi nedavne odločitve se bo tako s 1. marcem 2018 cena za zavojček cigaret zvišala za 0,94 € in dosegla prodajno ceno med 7,50 € in 9,10 €. Prav tako se bo cena tobaka za zvijanje
povprečno povišala za 2 €. Za primerjavo, v Sloveniji trenutno znaša cena zavojčka cigaret 3,51 €.
Izjavo si lahko preberete tukaj.
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 Južnoafriški Republiki, 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« in s tem opozorili, da je nadzor nad tobakom globalno vprašanje, ki ne pozna meja. S svetovno zdravstveno
organizacijo (SZO) želijo doseči globalni odziv na edino mednarodno – pravno zavezujočo zdravstveno pogodbo 21. stoletja.
Namen konference je povečanje prepoznavnosti trdega dela zagovornikov za nadzor nad tobakom in s tem povezanimi področji. Prav tako pa bo konferenca nudila priložnost udeležencem, da se
seznanijo z inovativnimi programi in pobudami. Konference se bo udeležil tudi naš predstavnik.
11. mednarodna znanstvena konferenca - Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi, 7.6.2018, Bled, Slovenija
Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne
zdravstvene obravnave v zaostrenih gospodarskih razmerah. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti ter njihovi mentorji.
TEMATSKA PODROČJA
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   

Determinante zdravja in odzivi stroke zdravstvene nege na sodobna stanja/izzive/potrebe
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Promocija zdravja (otroci in mladina, delovno aktivna populacija, zdrav v tretje življenjsko obdobje)
Gibanje in telo
Modernizacija zdravstvene nege (e-zdravstvena nega, sodobna zdravstvena nega)
Izboljšave in spremembe v zdravstveni negi na podlagi raziskovanja in na dokazih podprte prakse
Starajoča populacija in sodobna zdravstvena obravnava – trendi in razvoj
Družba, zdravje in politika
Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse

Na konferenci bomo aktivno sodelovali tudi mi v SZOTK. Več informacij o rokih prijave in oddaje strokovnih prispevkov ter informacije o višinah kotizacije najdete na spletnih straneh Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin oziroma tukaj.
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.
Na spletni strani konference je odprto zbiranje strokovnih vlog za teme, ki bodo predstavljena na konferenci. Na spletni strani se zbirajo tudi prijave. Program bo objavljen v kratkem.

E-novice SZOTK_februar.html[23. 02. 2018 09:15:05]

E-novice SZOTK
Konferenca: Zdravje starostnikov, 21.9.2018, Grand hotel Portorož, Slovenia
Namen 2. letne znanstvene in strokovne mednarodne konference “Zdravje starostnikov” Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, ki bo potekala 21. septembra 2018, je opozoriti na
zdravstvene probleme starejše populacije, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Program konference se bo osredotočil na zmanjševanje oz.
odpravljanje dejavnikov tveganja ter krepitev zdravja starejše populacije, in bo potekal v sklopu petih vsebinskih področij - sekcij konference:
Psihosocialni vidiki prilagajanje na staranje
Problemi in izzivi v prehrani starostnikov
Starostnikom prilagojene IKT rešitve in storitve
Starostnik - okolje
Telesna (ne)aktivnost in njen pomen za zdravje starostnikov
Konferenca je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim
povezanih strok.
Program konference bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku.
Aktivni udeleženci konference se lahko prijavijo do 30. junija 2018, za vse ostale udeležence pa je zadnji roki prijave najkasneje do 20. avgusta 2018. Več informacij o višini kotizacije za
udeležbo najdete tukaj.
Konferenca bo potekala v konferenčnih prostorih Grand hotela Portorož.
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

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 (LGBT 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
Razpis ZZZS za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2018
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2018.
Upravičeni prijavitelji:
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1) Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008 - odl. US, 95/2008 - skl. US, 58/2009, 39/2011). Za
pravice iz 50. in 51. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja mora biti vlagatelj reprezentativna invalidska organizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki ureja invalidske
organizacije, in je hkrati interesno združenje po medicinski diagnozi iz 50. oziroma 51. člena Pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko usposabljanje (1. odstavek 53.
člena Pravil).
Če za posamezno medicinsko diagnozo iz 50. ali 51. člena Pravil reprezentativna invalidska organizacija iz prejšnjega odstavka ne obstaja ali se ne prijavi na javni razpis Zavoda za izbiro
organizatorjev pravic iz prejšnjega odstavka, je lahko vlagatelj za izbiro organizatorja humanitarna organizacija za kronične bolnike za posamezno medicinsko diagnozo, ki ji je priznan ta status v
skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, in je hkrati interesno združenje za kronično bolezen iz 50. oziroma 51. člena Pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma
skupinsko usposabljanje (2. odstavek 53. člena Pravil).
Razpisuje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Vrednost razpisa: 3.395.854,20 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 05.03.2018
Razpis ZZZS za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2018
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali
pogosteje bolni.
Razpisuje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Vrednost razpisa: 1.729.144,80 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 05.03.2018
Javni razpis za sofianciranje socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Murska Sobota
Predmet razpisa so programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij in društev ter zavodov, ki delujejo na področju:
1.
2.
3.
4.

Socialnega varstva
Programi Društev upokojencev
Posebni programi na področju socialnega varstva
Zdravstvenega varstva

Na razpis se lahko prijavijo:
javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,
dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo posamezniki v
skladu z zakonom ali verske skupnosti,
organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in zdravstvene
potrebe svojih članov,
invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo socialne in
zdravstvene programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
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druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske programe na področju sociale in zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane MO Murska Sobota.
Razpisuje: Mestna občina Murska Sobota
Orientacijska vrednost razpisa: Orientacijska vrednost razpisa za leto 2018 za področje Socialnega varstva je 24.400,00 EUR, za področje programov Društev upokojencev 9.600,00 EUR, za
področje posebnih programov na področju socialnega varstva je 71.500,00 EUR in za področje zdravstvenega varstva je namenjenih 7.000,00 EUR.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 20.03.2018
3rd Health Programme: Call for Proposals for Projects 2018
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) objavila tri javne razpise za sofinanciranje projektov
za leto 2018.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo zakonito ustanovljene organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in visokošolske ustanove, iz držav
upravičenk v okviru programa. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)
Vrednost razpisa: 4.700.000,00 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 26.04.2018
EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation: Call for Proposals
24. januarja je bil objavljen prvi razpis za sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih projektov v okviru novega sklada EGP in norveškega mehanizma za regionalno sodelovanje v vrednosti 15
milijonov evrov. Gre za nov sklad (zanj je rezerviranih skupno 34,5 milijonov evrov), ki je namenjen spodbujanju čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja v obliki prenosa znanja, izkušenj
in dobrih praks ter krepitve institucij na vseh petih prednostnih področjih Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021:
inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
pravosodje in notranje zadeve.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, tudi NVO, iz držav upravičenk (Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija) in sosedjih držav (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turčija, Ukrajina). V projektih mora
sodelovati več partnerjev iz različnih držav. Upravičenci se morajo prijaviti kot konzorcij, ki ga sestavljajo subjekti iz najmanj treh držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno
dokumentacijo.
Razpisuje: EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 15 milijonov evrov. Zaprosite lahko za sredstva v višini najmanj 1 milijon evrov (zgornje omejitve ni), višina sofinanciranja je odvisna od
pravnega statusa konzorcijskega partnerja, za NVO znaša 90% upravičenih stroškov.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 01.07.2018
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 - odvisno 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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