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E-NOVICE / Marec 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

Odgovorna strežba alkohola: Priročnik za izobraževanje strežnega osebja

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal priročnik, ki na enem mestu ponuja ključne informacije o alkoholu, učinkih alkohola na posameznika in družbo ter celovit
pregled programov izobraževanja strežnega osebja za odgovorno strežbo alkoholnih pijač in njihove učinkovitosti. Priročnik je zasnovan v obliki učnega gradiva za
pedagoške delavce, ki poleg teoretičnih vsebin daje jasne usmeritve za prenos znanj in veščin na ciljno skupino.

Več na  ...

Poslušaj ljudi, ne umazane fosilne industrije!

Čeprav je vlada napovedala, da iz predloga sprememb Energetskega zakona umika predlog “dodatka za TEŠ”, zgodba še ni končana.

Vlada nadaljuje iskanje denarja za subvencioniranje TEŠa, zato je prav, da stopnjujemo pritisk in od predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja odločno zahtevamo, naj se
neha uklanjati fosilni industriji in naredi odločne korake v smer nizkoogljične družbe in povečanje rabe obnovljivih virov energije!

Pridružite se pozivu gibanja Break Free 2017 in predsedniku vlade pošljite jasno sporočilo!

Več na ...

EUROCARE: Poročilo o alkoholnih politikah v Evropi

Evropsko združenje za alkoholne politike (EUROCARE) je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami zbralo podatke o alkoholnih politikah v Evropi in jih predstavilo v
pregledni in dostopni obliki. 

Poročilo predstavlja trende rabe alkohola, z alkoholom povezane škodljive posledice, alkoholne politike na področju cenovne in nakupne dostopnosti, pregled marketinških
omejitev, prakse označevanja in smernice glede tveganega pitja alkohola.   

Več na ...

Vir: http://www.infomosa.si/

4. februarja 2017 - Svetovni dan boja proti raku

Svetovni dan boja proti raku 2017 – leto začetkov.

4. februarja 2017 so se ljudje po svetu zbrali in obeležili dan boja proti raku z več kot 900 različnimi aktivnostmi v več kot 100 različnih državah.
Čudovito je bilo videti toliko ljudi, ki se tega lotevajo na toliko različnih načinov. V Južni Afriki so se posvečali wellnessu, v Gani so potekale kampanje za vzpodbujanje
zavesti o raku med mladimi, v Indiji so potekala brezplačna testiranja za rakava obolenja, k sodelovanju in boljšemu razumevanju bolezni pa so ljudi vabili v Franciji.

Več na ...

Vir: http://us1.campaign-archive2.com/?u=b98a51d937c3cf79cb3a37ed8&id=75904c3273&e=9d27104f12

Objavljen natečaj PROSTOVOLJEC LETA 2016

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos že petnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce,
prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico i n Naj mladinski projekt za preteklo leto 2016. Natečaj znova poteka pod častnim
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

K prijavi v natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike; torej vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2016 vključevali
prostovoljstvo.

Več na ...

Vir: http://mss.si/natecaj-prostovoljec-leta-2016/

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU
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ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 2017

Naš skupni trud je poplačan :-)

Vir: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017009.pdf

Vapanje lahko predstavlja povečano tveganje srčnih bolezni, enako kot običajno kajenje

Nedavna študija je vključevala 42 odraslih oseb s povprečno starostjo 28 let. 23 izmed njih je uporabljalo e-cigarete ali vaperje vsak dan preko obdobja enega leta, 19 pa
jih nikoli prej ni poskusilo vapanja.

Nobeden izmed sodelujočih ni imel predhodnih zdravstvenih težav, niti ni jemal zdravil na recept ali kadil navadnih cigaret. Delovanje srca je bilo preskuseno z
elektrokardiogramom in krvnimi testi. Pri uporabnikih e-cigaret so se ob tem pokazali določeni fiziološki učinki, katerih pri neuporabnikih ni bilo, kot so nenormalno
delovanje srca in ožilja, ki je povzročilo višji nivo oksidativnega stresa in adrenalina v srcu...

Mentalno zdravje v Evropi – vzpodbujanje enakovrednih priložnosti in socialnega sodelovanja

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) poroča, da 5% odraslih ljudi primerne starosti za delo trpi zaradi hudih psiholoških problemov, 15% pa jih trpi
zaradi zmernih oblik mentalnih motenj. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poroča, da več kot 25% posameznikov v času življenja razvije eno ali več mentalnih
motenj. Mentalne zdravstvene težave vplivajo na posameznikovo zmožnost za izpopolnjeno socialno in profesionalno življenje, poleg tega pa predstavljajo tudi ogromno
skupno breme za ekonomijo. WHO pravi, da so mentalne motnje najpogostejši razlog za zgodnjo upokojitev v mnogih evropskih državah.

Več na ...

Vir: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/HD12-PPE2.php

Francija prepovedala glamurozna imena cigaret

Francija je prepovedala prodajo cigaret z “glamuroznimi” imeni, po tistem, ko so vpeljali nevtralno embalažo z namenom, da bi zmanjšali število kadilcev. Glede na študijo
objavljeno v januarju, je kajenje razvada, ki letno zahteva več kot dva milijona življenj.

Ministrica za zdravje Marisol Touraen je povedala, da bodo proizvajalci cigaret Vogue, Corset, Fine ter Allur morali za svoje produkte najti nova imena.

Ministrica je radiu RTL povedala, da odredba prepoveduje imena cigaret, ki dajejo vtis, da je kaditi “šik”, takšna imena pa tudi ne bi sovpadala z nevtralno embalažo.

Proizvajalci Cafe creme, Paradiso ter Punch cigar ter cigarilov bodo za spremembo imen imeli dve leti, proizvajalci cigaret pa samo eno leto.

Imena, ki namigujejo na tankost, kot so “slim” in “superslim” bodo prav tako prepovedana v luči boja proti raku, enako pa bodo prepovedana tudi imena tistih, ki
namigujejo na sposobnost dviga energije, kot je na primer “Pall Mall Boost”, nadalje pa še imena tistih imen, ki pravijo, da so cigarete biorazgradljive ali organske ter tistih,
ki omenjajo sadje ali zelišča, na primer mentol.

Več na ...

Vir: http://en.rfi.fr/france/20170131-france-bans-sexy-cigarette-names

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

ENSP konferenca o tobaku, maj, Atene

Vabljeni na tridnevno ENSP konferenco, ki se bo odvijala od 24.5.-26.5.2017 v Atenah. Več informacij in obrazec za prijavo najdete na spletnih straneh ENSP. konference
se bosta aktivno udeležila delegata SZOTK.

Vabljeni!

GAPC 2017 - Svetovna konferenca o alkoholnih politikah, 4. - 6. oktober 2017, Melbourne

Mednarodna konferenca GAPC s svetovnimi oblikovalci alkoholne politike, raziskovalci in strokovnjaki, se bo odvijala od 4. do 6. oktobra v Melbournu. Tema konference je
mobiliziranje za spremembe.

Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja 7. april 2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje vas ob Svetovnem dnevu zdravja 2017 vljudno vabi na strokovno srečanje z naslovom Depresija skozi življenjska obdobja –
prepoznavanje, obravnava in obvladovanje. 
Srečanje bo potekalo 7. aprila 2017 v Narodnem domu v Celju, z začetkom ob 9. uri.
Dogodek je namenjen strokovnemu osebju zdravstva, sociale, šolstva in nevladnim organizacijam, predstavnikom lokalnih skupnosti ter ostalim zainteresiranim javnostim. 
Preliminarni program srečanja najdete na naslednji povezavi. 
Za udeležbo na dogodku je potrebna prijava na naslednji povezavi, in sicer do 3. aprila 2017 oziroma zapolnitve prostih mest. Kotizacije ni.
 
Veselimo se srečanja z vami. 
Vljudno vabljeni!   

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 vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in projektov v Mestni občini Velenje

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje za leto 2017.
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Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje za leto 2017.

Razpisuje: Mestna občina Velenje

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 10.4.2017

Javni razpis za sofinanciranje socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017.

Razpisuje: Občina Ravne na Koroškem

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 27.3.2017

Horizon 2020: Clean Sky 2 Call for Proposals 06

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni razpisi za sofinanciranje projektov v okviru skupne tehnološke
pobude Čisto nebo 2.

Cilj pobude Čisto nebo 2 je za trg civilnega letalstva razviti in preskusiti napredne tehnologije, ki bodo pripomogle k zmanjšanju letalskih emisij in hrupa ter zagotovile
mednarodno konkurenčnost evropske letalske industrije v prihodnje. 

Oznaka razpisa: H2020-CS2-CFP06-2017-01

Razpisuje: Evropska komisija

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 21.6.2017

Tretji razpis medregionalnega programa Interreg Europe

Objavljen je tretji razpis v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Europe v programskem obdobju 2014-2020.

Glavni cilj je programa je pomoč evropskim regijam pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih:

-    raziskave, tehnološki razvoj in inovacije,
-    konkurenčnost MSP,
-    nizkoogljično gospodarstvo,
-    okolje in učinkovita raba virov.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira  informativni dan na temo programa in tretjega razpisa , ki bo 4. 4. 2017!

Razpisuje: Evropska komisija

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete  tukaj. 

Rok prijave: 30.6.2017

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
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