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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

Dan brez cigarete

31. januar je dan brez cigarete, ki ga obeležujemo vsako leto. Namenjen je predvsem za priložnost kadilcem, da opustijo kajenje, ki ni lahek proces. Prenehanje s kajenjem je kosirtna v
kateremkoli življenjskem obdobju, bodisi v mladosti, ali v starosti. Vendarle pa posameznik največ pridobi, če preneha kaditi pred 40. letom starosti. Ker prenehanje s kajenjem ni lahko, saj
nikotin zasvoji, ogromno številu kadilcev tega ne uspe, še posebej brez pomoči.

Delež mladih kadilcev se v Sloveniji sicer zmanjšuje že od leta 2002, vendar pa je delež v splošni populaciji še zmeraj okoli četrtine. Zmanjšala pa se je tudi razširjenost kajenja med mladimi
odraslimi.

Za pomoč s prenehanjem kajenja je na voljo brezplačna številka 080 2777, objavljena na vsaki škatlici cigaret. Obenem še je Ministrstvo za zdravje zagotovilo dodatna sredstva za širše
delovanje telefonskega svetovanja, kar pomeni, da se lahko pokliče sedaj vsak dan, prav tako o b nedeljah in sobotah. Takšno svetovanj zdaj zajema tudi proaktivni del, ki obsega klic namenjen
ponovnemu kajenju in klic reševanja trenutnih težav s kajenjem.

Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik) za zdravljenje bolnikov s pljučnimi in drugimi obolenji imajo oblikovano multidisciplinarno ekipo zdravnikov,
medicinskih sester in psihologinj, ki skrbijo za evidentiranje kadilskega statusa pri vseh pacientih. Dajejo kratke nasvete vsem kadilcem in spremljajo njihov ravnanje po odpustu iz klinike. 

Preko interneta je tudi možno najti podporo pri opuščanju kajenja, in sicer na forumu pod temo »kajenje na spletni strani med.over.net. Prav tako pa nudijo pomoč nevladne organizacije, kjer je
med drugim aktivna Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) z opozarjanjem problematike izpostavljenosti tobačnemu dimu, predvsem izpostavljenosti dimu 2000
še nerojenih otrok zaradi kajenja njihovih mater.

Zakonski ukrepi so prav tako način, kako omejevati rabo tobaka v državi. Eden takšnih je bila sprememba Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, za katero si je SZOTK še posebej
prizadevala in s pomočjo katere je začela s 1.1.2020 veljati  enota embalaža za cigarete in tobak za zvijanje. S takšnim ukrepom se želi še posebej zaščititi otroke in mlade. Gre za enega izmed
učinkovitih pristopov nadzora nad tobakom zaradi katerega se razširjenost kajenja v državi zmanjšuje, kar so pokazale dobre prakse iz držav Avstralije, Francije, Velike Britanije, Irske in
Norveške.

Strateški načrti v državi imajo pa dolgoročen vpliv na razširjenost kajenja v družbi. Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016–2025 Skupaj za družbo zdravja predvideva, da
bomo do leta 2025 zmanjšali kajenje za 30 odstotkov, kar je skladno z globalno strategijo Svetovne zdravstvene organizacije za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Več o tem najdete
tukaj.

Obeležitev svetovnega dneva boja proti raku

Slovenska Zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je s pomočjo drugih organizacij dogodek Svetovnega dneva boja proti raku 4. februarja, obeležila 3. februarja 2020 v Hiši Evropske
Unije v Ljubljani. Prisotnih je bilo več kot 60 udeležencev, od predstavnikov nevladnih organizacij do študentov in zdravstvenih strokovnjakov. Sočasno je potekala globalna kampanja UICC s
sedežem v Ženevi, z namenom povečanja javne ozaveščenosti o preprečevanju rakastih bolezni, oziroma kako s preprostimi koraki zmanjšati tveganje. Teme so bile: kajenje, alkohol, fizična
aktivnost, cepljenje, nevarnosti na delovnem mestu, UV tveganje, ukrepi vlade in odgovornost, enakost do storitev za zdravljenje raka, ozaveščenost, razumevanje, kaj lahko naredimo
(posamezniki, vlade, poročevalci politike, šole, delodajalci in delovna mesta, lokalne skupnosti).

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Uvedba enotne embalaže za tobačne izdelke v Belgiji

Kakor Slovenija, je tudi Belgija s 1.1.2020 uvedla enotno embalažo cigaret. Kljub temu je prihod tega ukrepa za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, ki je namenjen predvsem mladim in
otrokom, začela ovirati British American Tobacco (BAT) družba, ki je vložila zahtevo  zoper ta ukrep na Državnem svetu oziroma Vrhovnem upravnem sodišču Belgije.

Ne glede na to BAT trdi: »da bi uvedba tega ukrepa bila prej simbolične narave, saj sama ima zanemarljiv vpliv na rabo tobaka in bi lahko privedla do komplikacij znotraj industrije. Poraba tobaka
se ne zmanjšuje kot posledica uvedbe enotne embalaže, ampak se zmanjšuje zaradi višine cene in trošarine na tobak. Trgovci bodo potrebovali več časa, da bodo našli pravo embalažo in mero,
kar lahko privede do napak v upravljanju shrambe.« 

Enotna embalaža je bila v Franciji sprejeta leta 2016 skupaj s višino davka na tobačne izdelke, kar je dvignilo njihovo ceno in imelo za posledico zmanjšanje milijona kadilcev. 

Predstavnica Belgijskega sklada proti raku, Suzanne Gabrieëls, je mnenja, da bo imela enotna embalaža malo učinka na navade ustaljenih kadilcev, vendar pa je osrednji razlog za uvedbo tega
ukrepa odvračanje mladih ljudi pred nastankom takšne navade. »Celoten učinek enotne embalaže bo postal bolj jasen šele dolgoročno«, je dejala ter dodala: »z odstranitvijo sijaja embalažam
naslednje generacije ne bodo bile tarča marketinških strategij.« S sklicevanjem na primer Francije, je Gabriëls trdila, da bi bilo bolj učinkovito, če bi ukrep enotne embalaže sovpadal z dvigom
trošarine.

Viri:

https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/66330/leading-cigarette-maker-to-challenge-arrival-of-neutral-package-in-belgium-council-of-state-generic-packaging-january-2020-
british-american-tobacco/

https://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/pending_litigation

Svetovni dan boja proti raku in konferenca: Evropski načrt premagovanja raka

Svetovni dan boja proti raku je mednarodni dogodek, ki ga obeležujemo 4. februarja za ozaveščanje o raku in za spodbujanje njegovega preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja. Usmerja ga
Mednarodna zveza za kontrolo raka (UICC), s čimer uresničuje cilje Svetovne deklaracije o raku, napisane leta 2008. Glavni cilj svetovnega dneva raka je znatno zmanjšati bolezni in smrti zaradi
raka, obenem pa je priložnost za združevanje mednarodne skupnosti za odpravo trpljenja in krivic, ki jih je mogoče preprečiti z rakom. Ta dan je pod budnim očesom Združenih narodov.

Svetovni dan raka je namenjen tudi preprečevanju dezinformacij, dvigu ozaveščenosti in zmanjševanju stigme o raku. V okviru Svetovnega dneva raka se izvajajo številne pobude za tiste, ki jih
prizadene ta bolezen. Ena od takšnih pobud je #NoHairSelfie, ki je svetovno gibanje za »britje glave«. Udeleženci ali t.i. »hairticipants« obrijejo svoje glave dejansko ali virtualno, s čimer
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prizadene ta bolezen. Ena od takšnih pobud je #NoHairSelfie, ki je svetovno gibanje za »britje glave«. Udeleženci ali t.i. »hairticipants« obrijejo svoje glave dejansko ali virtualno, s čimer
simbolno vlivajo pogum tistim, ki se zdravijo zaradi raka. Slike udeležencev so nato deljene po družbenih omrežjih.

»Po podatkih registra raka RS je v letu 2016 na novo z rakom zbolelo 15.072 ljudi, kar pomeni da je za novo diagnozo raka vsakih 35 minut izvedel nov Slovenec ali Slovenka. Število bolnikov z
rakom se iz leta v leto veča predvsem zaradi hitrega staranja prebivalstva, v Sloveniji je rak pri ženskah drugi, pri moških pa v zadnjih letih že prvi vzrok smrti.« Svetovni raziskovalni sklad raka
uvršča Slovenijo po pogostosti pojavljanja raka leta 2018 na 19. mesto.

Na EU ravni se na Svetovni dan raka tudi izvajajo pobude za njegovo preprečevanje. Ena takih je bila konferenca za nov Evropski načrt premagovanja raka (Europe’s Beating Cancer Plan, let’s
strive for more), ki bo obsegal vsa področja obvladovanja raka: preventivo, diagnosticiranje, zdravljenje in celostno rehabilitacijo. Opora Evropski komisiji (EK) za oblikovanje tega načrta bodo
dobre prakse iz držav članic. V novem mandatu je delo EK organizirano 5 tematskih misij, pri čemer ima vsaka misija svojega vodjo in predsedstvo misije, sestavljeno iz 15 vrhunskih
strokovnjakov različnih področij. Na področju zdravja je izključna misija »rak«.

Dogodek je združil številne zainteresirane strani, vključno s političnimi voditelji, predstavniki mednarodnih organizacij in zdravstvenih ministrstev, vodilne akademike, znanstvenike, zdravstvene
delavce zasebnega sektorja ter nevladne organizacije, pa tudi bolnike z rakom in preživele, ki so delili svoja osebna pričevanja. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo se je
prav tako udeležila te konference.

Viri:

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Cancer_Day

https://www.nijz.si/sl/4-februar-svetovni-dan-boja-proti-raku-nov-zagon-za-premagovanja-raka-na-evropski-ravni

https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/data-cancer-frequency-country

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20200204_en

Nov koronavirus iz Kitajske

31.12.2019 so se v Vuhanu na Kitajskem pojavile množične pljučnice, katerih nastanek ni bil povezan s tipičnimi povzročitelji pljučnic. Ugotovili so, da gre za nov koronavirus, ki so ga
poimenovali 2019nCoV. Izvor virusa še ni znan, sumijo pa da je prešel iz ene vrste živali.

Do februarja se je virus razširil po vsej Kitajski in v drugih predelih Jugovhodne Azije. Primeri se pojavljajo tudi v Evropi, ZDA in Avstraliji.
Delež umrlih bolnikov je trenutno pri 2-4%, pa še tu gre večinoma za starejše, ki so imeli pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezee itd. Simptomi bolezni so: slabo počutje,
utrujenost, nahod, vročina, kašelj, pri težjih oblikah pa občutek pomanjkanja zraka. V lažji obliki se pojavlja pri 80% ljudi, pri preostalem delu pa je za težji potek značilna pljučnica. 

Koronavirus se prenaša kapljično, ob pretesnem stiku z bolnikom, prenos je možen pri razdalji 1,5 metra. Inkubacijska doba po okužbi z virusom je navadno okoli 6 dni. Možnost pojava virusa v
Sloveniji obstaja, vendar je število primerov v Evropi majhno. Sicer pa je Slovenija pripravljena na morebitne primere virusa, ima načrte odzivanja za različna tveganja nalezljivih bolezni,
izdelana priporočila za potnike, ki se vrnejo iz območij pojava bolezni ter priporočila za izvajanje zdravstvenih dejavnosti v takšnih primerih.

Dokler se zadeve ne umirijo, kitajske oblasti odsvetujejo obiske v Vuhan in nekatera druga kitajska mesta. Potnikom na Kitajsko se priporoča, da se izogibajo tržnicam z živalskimi izdelki
(nezadostna toplotna obdelava), in bolnikom. Pogosto umivanje rok s milom in vodo ali razkuževanje je tudi zaželeno in pa cepljenje proti gripi pred odhodom zaradi njene pogostosti v tem času.
Zaenkrat še učinkovitega zdravila proti koronavirusu ni, blaži se le simptome okužbe.

Zabeleženih smrti do 11. februarja na Kitajskem je 1016, medtem ko je potrjenih okužb 42,638. 28 primerov okužb je identificiranih še 28 državah po svetu, en smrtni primer v Hong Kongu in en
v na Filipinih. Po modeliranju Svetovne zdravstvene organizacije so strokovnjaki iz Londonskega Imperial College predlagali, da je lahko primerov okužbe s koronavirusov okoli 100,000.

Viri:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#ali-se-nov-koronavirus-prenasa-med-ljudmi%3F

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/11/what-is-coronavirus-and-how-worried-should-we-be-wuhan-china-infection

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

8. Evropska konferenca na temo zdravja in boja proti tobaku (ECToH), 19.-22.2. 2019, Berlin, Nemčija

Konferenco ECToH vsaka tri leta organizira Evropsko združenje za boj proti raku. Konferenca je mednarodno priznan dogodek in predstavlja glavni evropski forum zagovornikov nadzora nad
tobakom. Vsake konference ECToH se udeležujejo najpomembnejši snovalci politike, znanstveniki, raziskovalci, zagovorniki, zdravstveni delavci, pa tudi vsi drugi, ki so močno predani boju proti
tobaku.

Na prvem ECToH leta 1996 na Finskem so v boju proti tobačni epidemiji bili doseženi številni napredki: Sprejetje in izvajanje Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad
tobakom; in Direktivo EU o tobačnih izdelkih iz leta 2014. Ampak cilj še vedno ni dosežen. Tobak je glavni vzrok raka in ostaja eden vodilnih vzrokov smrti in bolezni v Evropi.

V Berlinu bo potekal že osmi ECToH, ki ga gostijo Nemško društvo za boj proti raku, Nemška organizacija Pomoč pri raku in Nemško Zavezništvo proti kajenju ter Evropska zveza za boj proti
raku. Za izboljšanje zdravja evropskih državljanov potrebujemo podporo Nemčije. Na enak način Nemčija potrebuje podporo Evrope za izboljšanje zakonodaje o nadzoru nad tobakom. Nemčija bi
morala v bližnji prihodnosti postati ena vodilnih držav pri nadzoru nad tobakom.

Cilj organizatorjev konference je zagotoviti Evropsko družbo brez tobaka v naslednjih 20 letih. Ta konferenca bo okrepila sodelovanje in okrepila gibanje, ki se zavzema doseči ta cilj.

Več informacij o konferenci in prijave lahko najdete tukaj.

6. Svetovna konferenca o alkoholni politiki (GAPC 2020), 9.-11.3.2020, Dublin, Irska

Globalno zavezništvo za alkoholno politiko (GAPA - The Global Alcohol Policy Alliance) je mreža nepridobitnih organizacij in ljudi, ki delajo v javnih zdravstvenih inštitucijah in izmenjujejo
informacije o alkoholu in zagovarjajo alkoholne politike, utemeljene na dokazih, brez vmešavanja komercialnih interesov. Misija GAPA je "zmanjšati škodo zaradi uživanja alkohola po vsem svetu
s spodbujanjem znanstveno utemeljenih politik, neodvisnih od komercialnih interesov". Konferenca na Irskem bo imela temo: "Alkohol, pravičnost in globalno zdravje: korist nadzora nad
alkoholom za trajnostni razvoj vseh." Srečanje ohranja tradicijo zagovorništva, skupnega premagovanja uveljavljenih interesov proizvajalcev alkoholnih pijač pri razvoju alkoholne politike in
krepitev mednarodnega sodelovanja pri odpravljanju škode, ki jo povzroča alkohol.

Vabljeni.

Svetovni dan brez tobaka, 21.5.2020

Leta 2020 bo svetovni dan boja proti tobaku obeležen v okviru teme "Zaščita mladih pred manipulacijo industrije in preprečevanje njihove uporabe tobaka in nikotina", kot je predlagala Svetovna
zdravstvena organizacija. Odseva ključni cilj boja proti tobaku in nikotinu, t.j. preprečevanje njegovega uživanja mladostnikom.

Nujno sprejetje priporočenih in učinkovitih strategij v zvezi s tem bi morala biti prednostna naloga vseh javnih organov. Tudi izbrana tema odraža potrebo po zaščiti sprejetja teh politik in
preprečevanje javnega vmešavanja in manipulacije industrije s tobačnimi in nikotinskimi izdelki.

Svet si ne more privoščiti zavajanja z lažmi še ene generacije s strani  tobačne in nikotinske industrije, ki se pretvarja, da podpira svobodo osebne izbire, v resnici pa zagotavlja večne dobičke -
ne glede na milijone ljudi, ki vsako leto plačujejo s svojimi življenji. WHO poziva vplivneže - v pop kulturi, na družbenih medijih, doma ali v učilnici -, ki dosežejo mladino in se z njo povežejo, da
bi razkrili manipulativne taktike industrije za ustvarjanje nove generacije uporabnikov tobaka. Moramo opolnomočiti mladino z informacijami, da se bo uprla veliki tobačni industriji (Big Tobacco),
tako da bo razkrila njihove laži in zavrnila uporabo njenih izdelkov.

5. evropska konferenca o nadzoru nad tobakom, 10. do 12. junij 2020 - Pariz, Francija

Naslednja evropska konferenca ENSP o nadzoru nad tobakom (ECTC) bo 10. in 12. junija 2020 v Parizu, ki jo bo gostila Les Salons Hoche. 5. izdaja konference je soorganizirana s strani
francoskega zavezništva proti tobaku in DNF - Les Droits des Non-Fumeurs.

Svetovni Kongres boja proti raku 2020, 20.-22.11.2020, Muškat, Oman

Svetovni Kongres boja proti raku 2020 je največja mednarodna konferenca o zdravju, ki se vsako leto zavzema za prenos znanja in dobrih praks med več kot 3.500 strokovnjaki za boj proti raku
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Svetovni Kongres boja proti raku 2020 je največja mednarodna konferenca o zdravju, ki se vsako leto zavzema za prenos znanja in dobrih praks med več kot 3.500 strokovnjaki za boj proti raku
in javnega zdravja iz več kot 130 različnih držav.  Kongres bo potekal v glavnem mestu Omana, v Muškatu. Obravnal bo 5 večjih sklopov.
Kongresa se bo predvidoma udeležil tudi naš podpredsednik, ki bo izpostavil pomen tobačnih trošarin na zmanjševanje stopnje kajenja.

Več informaciji je dostopnih na spletnih straneh dogodka.
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RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju zdravja v Mestni občini Koper v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2020.

Upravičeni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je
nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.  Na javni razpis se lahko prijavijo izključno prijavitelji, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo zdravja in ki:
•    delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji in
•    delujejo s ciljem pospeševanja promocije zdravja na območju Mestne občine Koper in
•    omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper in
•    se bodo obvezno vključila v prireditev Dan zdravja-Koper-zdravo mesto v mesecu maju.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisuje: Mestna občina Koper

Vrednost razpisa: 12.700 EUR

Datum objave: 3. 2. 2020

Rok prijave: 21. 2. 2020

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2020

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije: – za zavarovane osebe s paraplegijo; – za zavarovane osebe s paralizo; – za zavarovane osebe z multiplo
sklerozo; – za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi; – za zavarovane osebe in otroke s cerebralno paralizo; – za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane
psoriaze; – za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo; – za otroke s celiakijo.

Upravičeni prijavitelji:

Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani v skladu z Zakonom o društvih.

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 (prvi
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 zdravstveno
zavarovanje Slovenije 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 (drugi odstavek 53. člena Pravil).
Razpisuje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Vrednost razpisa: Višina sredstev za sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 2020 3.640.499,30 EUR

Datum objave: 10. 2. 2020

Rok prijave: 21. 2. 2020

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2020

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.

Upravičeni prijavitelji:

Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Glede drugih pogojev glej razpisno
dokumentacijo.

Razpisuje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Vrednost razpisa: Višina sredstev za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša v letu 2020 1.846.149,60 EUR.

Datum objave: 10. 2. 2020

Rok prijave: 21. 2. 2020

AAL: Javni razpis za sofinanciranje IKT projektov na področju aktivnega staranja za leto 2020

Objavljen je razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju za leto 2020. Program AAL  je namenjen izboljšanju
kakovosti življenja starejših z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
Skupni program AAL je namenjen spopadanju z izzivom staranja prebivalstva z določanjem zakonskega in organizacijskega okvira za obsežno evropsko sodelovanje med državami članicami o
uporabnih raziskavah ter inovacijah na področju IKT za prijetno staranje v informacijski družbi. Glavna dejavnost skupnega programa ALL so raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti.
Izvajajo se prek skupno financiranih nadnacionalnih projektov, ki vključujejo partnerje iz vsaj treh različnih sodelujočih držav.
Tema v letu 2020: Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions

Upravičeni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo le organizacije, ki so eksplicitno opredeljene v nacionalnih kriterijih, ki so objavljeni skupaj z razpisno dokumentacijo.  
Razpisuje: Evropska komisija

Vrednost razpisa: 24.136.400 EUR

Datum objae: 10. 2. 2020

Rok prijave: 22. 5. 2020

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2020

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) v MOM v letu 2020, ki izvajajo programe varstva
okolja in ohranjanja narave in niso financirani kot redna dejavnost, s poudarkom na projektih, ki so trajnostno naravnani.

Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se nanašajo na posamezne teme:
Sklop A: Varstvo narave
•    Popularizacija varstva narave
•    Ohranjanje biodiverzitete
•    Proučevanje varovanih območij narave in vpliv podnebnih sprememb
Sklop B: Ravnanje z odpadki

https://www.worldcancercongress.org/
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10872/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-in-projektov-na-podrocju-zdravja-v-mestni-obcini-koper-v-letu-2020
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10903/javni-razpis-za-izbiro-organizatorjev-skupinske-obnovitvene-rehabilitacije-v-letu-2020
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10902/javni-razpis-za-izbiro-organizatorjev-zdravstvenih-letovanj-otrok-in-solarjev-v-letu-2020
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10906/aal-javni-razpis-za-sofinanciranje-ikt-projektov-na-podrocju-aktivnega-staranja-za-leto-2020
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10898/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-varstva-okolja-in-ohranjanja-narave-v-mestni-obcini-maribor-za-leto-2020


Sklop B: Ravnanje z odpadki
•    Trajnostno ravnanje z odpadki
Sklop C: Varstvo zraka, zmanjševanje obremenitve okolja s hrupom in svetlobno onesnaževanje
•    Trajnostna mobilnost
•    Akcije ozaveščanja za zmanjševanje obremenitve okolja
•    Problematika svetlobnega onesnaževanja
Sklop D: Varstvo voda in tal
•    Trajnostno kmetovanje in vrtnarjenje na območjih, kjer veljajo posebni varstveni režimi
•    Pomen varovanja in upravljanja z vodnimi viri
•    Voda in podnebne spremembe

Upravičeni prijavitelji:

Prijavitelji so lahko subjekti, ki odgovarjajo definiciji nevladne organizacije, kot jo opredeljuje 2. člen ZNOrg. Prijavitelji morajo imeti sedež v MOM ali svojo dejavnost izvajati na območju MOM ter
izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Razpisuje: Mestna občina Maribor

Vrednost razpisa: 40.000 EUR

Datum objave: 10. 2. 2020

Rok prijave: 25. 2. 2020

Nazaj na vrh

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO    
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor 

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

Od prejemanja e-novic se lahko odjavite tukaj. 
Lahko pa nam pišete na elektronski naslov info@zadihaj.net

http://zadihaj.net/soglasje-gdpr/
http://zadihaj.net/soglasje-gdpr/
http://zadihaj.net/soglasje-gdpr/
mailto:info@zadihaj.net

