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NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE
Umanotera - Oskrba s hrano z nizkimi izpusti toplogrednih plinov na kmetiji Zlate misli
V Umanoteri predstavljajo četrti izdelek v seriji kratkih filmov promocije dobrih praks zniževanja toplogrednih
plinov, ki jih pripravljajo v okviru projekta CARE4CLIMATE. Tokratna izbrana dobra praksa prihaja s področja
oskrbe s hrano; v njej pa predstavljajo ekološko in biodinamično kmetijo Zlate misli iz Jareninskega Dola. Na
družinski kmetiji že vrsto let kažejo, kako lahko kmetije z odločitvijo za ekološko kmetovanje in z vzpostavitvijo
partnerskega odnosa s končnimi odjemalci povečajo svojo odpornost na podnebne in druge pretrese. Poleg tega
pa tako dokazujejo tudi, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo možne in praktično
izvedljive!
Na kakšen način na kmetiji Zlate misli zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov in hkrati povečujejo svojo
odpornost na ekstremne vremenske dogodke, pa si oglejte v videu na povezavi.
Pregled stanja prostovoljstva v Republiki Sloveniji
Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izšla elektronska verzija knjige Prostovoljstvo v
Sloveniji: psihološki pogledi in raziskave. Tiskana verzija knjige bo na voljo prihodnji mesec, medtem pa si lahko
med drugim v knjigi na spletu preberete, kaj je tisto, kar prostovoljce motivira pri njihovem delu ter kakšen je
»tipični« prostovoljec. Več o slednji temi na zgornji povezavi.
Slovenska zveza za javno, zdravje, okolje in tobačno kontrolo podprla boj proti tobačni industriji (PMI)
SZOTK je podprl španske zaveznike pod vodstvom Nacionalnega odbora za preprečevanje kajenja (CNPT) in
Nofumadores.org pri apelu španski vladi, naj posreduje na enem od Kanarskih otokov (La Graciosa ), da prekinejo
partnerstvo s Philip Morris International (PMI).
PMI financira pobudo La Graciosa za pridobitev certifikata "kultura brez kajenja" pri TÜV AUSTRIA (certifikat, ki je
bil prej podeljen le enkrat in katerega zahteve vključujejo ponujanje alternativ cigaretam).
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero je tudi po 23. avgustu testiranje še vedno brezplačno
Za osebe, ki izvajajo socialnovarstvene programe in storitve, pri katerih zaradi dela z uporabniki oziroma
strankami obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni Covid-19 – testiranje ostaja brezplačno.
Prav tako velja omeniti, da ostaja testiranje obvezno za prostovoljce oz. tiste posameznike, ki aktivnosti
socialnovarstvenih programov pri NVO-jih opravljajo na kakšni drugi pravni podlagi (študentska napotnica,
podjemna pogodba ipd.)
Seznam krvodajalskih akcij v mesecu SEPTEMBRU najdete tukaj.
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ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU
Ukrepi ENSP glede prenehanja kajenja v Evropi prepoznani kot najboljša praksa
Portal najboljše prakse Evropske komisije (Best Practice Portal) je oblikovan zato, da poišče zanesljive in koristne
informacije o izvedenih praksah, ki so priznane kot najboljše na področju promoviranja zdravja, preprečevanja
bolezni in obvladovanja nenalezljivih bolezni.
ENSP je predložil svoje izkušnje pri razvoju Evropskega akreditiranega programa za prenehanje kajenja (European
Accredited Curriculum for Tobacco Cessation) v 17 državah in Evropska komisija ga je izbrala kot primer najboljše
prakse. Kot posledica tega so ugotovitve ENSP bile objavljene v podatkovni bazi Portal najboljše prakse in
predstavljene na Trgu za izmenjavo dobrih praks pri nenalezljivih boleznih (Market Place of Good Practices in
Non-Communicable Diseases), dogodku, ki ga je Evropska komisija gostila za države članice med 30. junijem in 1.
julijem 2021. Predstavitev ekipe ENSP se imenuje »Ukrepi ENSP v podporo izvajanja člena 14 FCTC WHO v
Evropi« (ENSP Actions to Support WHO FCTC Article 14 Implementation in Europe).
Evropska komisija uvedla Center znanja za boj proti raku
Evropska komisija je uvedla Center znanja o raku, ki je prvi izveden ukrep v okviru Evropskega načrta
premagovanja raka (Europe's Beating Cancer Plan). Organiziran je kot spletna platforma, ki deluje kot neodvisen
organizem znanja. Na enem mestu zbira vse informacije in trende o raku, nudi podporo politikam in koordinira
različne ukrepe, povezane z bojem proti raku. Komisarka Kyriakides je napovedala Pobudo slikovne diagnostike
raka (European Cancer Imaging Initiative) za izboljšanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje in
zdravljenje raka, nove objekte za testiranje in eksperimentiranje ter slikovni arhiv. Napovedala je tudi
sodelovanje z državami članicami in zainteresiranimi stranmi za posodabljanje in razširjanje Priporočil Sveta o
presejalnih programih za raka.
ENSP brošura 2021: Končanje epidemije rabe tobaka, ključen korak za premagovanje raka
V EU vsako leto pri 3,5 milijona ljudeh odkrijejo raka, 1,3 milijona pa jih zaradi raka umre. Več kot 40 % rakavih
obolenj je preprečljivih. Če trenutnih tokov ne bomo spremenili, lahko rak postane glavni vzrok smrti v EU. Leta
2020 je Evropska komisija izdala Evropski načrt za premagovanje raka, da bi zmanjšali obremenitve z rakom za
paciente, njihove družine in zdravstvene sisteme. Tobak predstavlja veliko tveganje za raka. V marsikaterem
okolju tega še vedno ne prepoznamo in to celo podcenjujemo. Vsak mesec v letu 2021 ENSP posveti del svojih enovic »The Network« določeni vrsti raka in njegovi povezavi s tobakom.
Odprto pismo ENSP »Povečanje zgodnjega diagnosticiranja pljučnega raka v Evropi«
Zgodnje diagnosticiranje in odkrivanje pljučnega raka je ključno za reševanje življenj, saj je več možnosti za
uspešno zdravljenje, kadar je rak odkrit v zgodnji fazi. Poslanci Evropskega parlamenta morajo biti zavezani cilju,
da do leta 2030 zdravstvena stroka postavi za 20 odstotkov več zgodnjih diagnoz raka in sicer v okviru Evropskega
načrta za premagovanje raka.
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Evropsko respiratorno društvo (ERS) je skupaj z 29 partnerskimi združenji izdalo odprto pismo parlamentarnemu
Posebnemu odboru za boj proti raku (BECA) (Povečanje zgodnje diagnoze pljučnega raka v Evropi: ključni
mejnik v boju proti največjemu rakastemu ubijalcu) preden je bil 15. julija 2021 predstavljen osnutek poročila. V
odprtem pismu so opozorili na pomembnost cilja in ponudili ambiciozne predloge, kako ga doseči.
Prednostne naloge preventive znotraj Evropskega načrta za boj proti raku, ki jih predlaga EPHA
EPHA je v svojem predlogu poudarila številne ključne prednostne naloge in predloge za izboljšave v okviru
Evropskega načrta za boj proti raku., ki temeljijo na prispevkih njenih članov, sprejetih stališčih ter širših dokazih
o javnem zdravju.
Delovni program EU4Health 2021: zamujena priložnost za podporo evropskim zdravstvenim nevladnim
organizacijam
EPHA je skupaj z drugimi evropskimi nevladnimi organizacijami za zdravje (vključno z ENSP) izrazila globoko
obžalovanje, da je mehanizem donacij za poslovanje, ki pomaga krepiti zmogljivosti in podpira dolgoročni
prispevek zdravstvenih organizacij civilne družbe, bil znotraj delovnega programa EU4Health 2021–2022
ukinjen.
Organizacije podpisnice pozivajo HaDEA in Evropsko komisijo, da zagotovita širši obseg razpisov in s tem
omogočijo prijave in doprinose nevladnih organizacij. Za leto 2022 pozivajo Evropsko komisijo, da obnovi finančni
mehanizem, ki bo v okviru delovnega programa za leto 2022 zagotovil trdne temelje za prispevek nevladnih
organizacij, in se ob upoštevanju določb uredbe EU4Health z nevladnimi organizacijami in Evropskim
parlamentom smiselno vključi v odločitve o prihodnosti programa EU4Health.
EU dostavila dovolj cepiva proti covid-19 za cepljenje 70 % odraslega prebivalstva
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da je Evropska unija državam članicam
dostavila dovolj cepiva proti covidu-19, da lahko cepijo 70 % odraslega prebivalstva. Do sredine julija je Evropska
unija zagotovila okrog 500 milijonov doz cepiva.
Označevanje alkohola
Alcohol Focus Scotland (AFS) in Alcohol Health Alliance (AHA) v Združenem kraljestvu pozivata proizvajalce pijač,
da morajo na steklenicah piva in vina prikazati vsebnost kalorij in zdravstvena opozorila. Trenutni zakoni
zahtevajo le zapis vsebnosti alkohola, alergenov in prostornine embalaže, medtem ko drugi podatki, kot so
sestavine, vsebnost sladkorja in vsebnost kalorij, niso obvezni. S tem alkoholne pijače ločujejo od hrane in
brezalkoholnih pijač. Nalepke alkoholnih pijač naj bi vključevale informacije o enotah, smernice zdravnikov za
nizko tveganje pri pitju in nasvete o pitju med nosečnostjo, vendar je to samo prostovoljno.
Alison Douglas, izvršna direktorica AFS, je dejala: »Nesprejemljivo je, da je izdelek, povezan z 10 smrtnimi primeri
na dan na Škotskem, še naprej izvzet iz zakonov o označevanju, ki veljajo za vse ostalo, kar jemo in pijemo. Če
zahteve glede označevanja ne bodo določene v zakonu, še naprej ne bomo vedeli, kaj je v naših pijačah in kakšna
so tveganja za zdravje.«
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Povečano pitje alkohola med lockdownom v Združenem kraljestvu
Nedavna raziskava v Združenem kraljestvu je pokazala, da je bilo povečanje pitja med prvim zaprtjem države
zaradi covida-19 povezano s pitjem za uteho: 539 ljudi, ki so aprila 2020 sodelovali v prvi anketi, so v sklopu
raziskave kontaktirali vsakih 14 dni, da bi merili pitje med prvim zapiranjem. Pri ljudeh, ki so poročali, da so pili
zaradi iskanja utehe in so imeli povečane ravni tesnobe, je bilo več verjetnosti, da bodo med lockdownom več
pili. Enako je veljalo za ljudi, ki so pili na samem, in tiste, ki so že pred zapiranjem veliko pili. Pri moških je bilo za
povečanje pitja več verjetnosti kot pa pri ženskah.
Alkohol in rak: globalno breme
Nedavna raziskava je pokazala, da je v lanskem letu alkohol po vsem svetu povzročil več kot 740.000 primerov
raka. Strokovnjaki pozivajo, da je potrebno več narediti za ozaveščanje javnosti o povezavi med alkoholom in
rakom. Anketa iz leta 2018 je pokazala, da se je samo vsaki deseti prebivalec Združenega kraljestvu zavedal, da
lahko alkohol povzroči raka. Največ povezav med alkoholom in rakom (86 % vseh primerov raka, povezanega z
alkoholom) predstavlja prekomerno pitje alkohola (več kot dve alkoholni pijači na dan). Občasno do zmerno pitje
alkohola (do dve alkoholni pijači na dan) pa predstavlja vsaki sedmi primer raka, povezanega z alkoholom, in več
kot 100.000 novih rakavih obolenj po svetu.
WHO poroča o novih podatkih o elektronskih sistemih za dovajanje nikotina
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala osmo poročilo o svetovni epidemiji tobaka. Poročilo spremlja
napredek držav pri nadzoru tobaka od leta 2008 in prvič predstavlja podatke o elektronskih sistemih za dovajanje
nikotina, kot so e-cigarete.
Poročilo ugotavlja, da proizvajalci teh izdelkov, katerih paleta se še naprej širi, pogosto ciljajo na otroke in
mladostnike z več tisoč mamljivimi trženjskimi tehnikami (16.000 jih navajajo v poročilu) in pomirjujočimi
izjavami. Poročilo kaže, da čeprav številne države napredujejo v boju proti tobaku, nekatere države ne
obravnavajo in ne urejajo prodaje novih nikotinskih in tobačnih izdelkov.
Uživanje alkohola in povzročena škoda med pandemijo covida-19 v Angliji
Angleška agencija za javno zdravje (Public Health England) je objavila poročilo, v katerem je zbrala podatke o
uživanju alkohola in škodi, povzročeni zaradi alkohola v Angliji v času pandemije covida-19, in jih primerjala s
prejšnjimi leti. Očitno je, da je pandemija pospešila trende povečanja števila sprejetih in umrlih v bolnišnicah
zaradi uživanja alkohola. V Angliji se je v letu 2020 število smrti zaradi bolezni, ki jih povzroča uživanje alkohola, v
primerjavi z letom 2019 povečalo za 20 %. Stopnja smrtnosti zaradi alkohola je bila najvišja in se je v letu 2020
najbolj povečala med bolj ogroženimi skupnostmi. Izrazito so se povečale smrti zaradi alkoholne jetrne bolezni,
najverjetneje zaradi povečanega uživanja v že ogroženi skupini uživalcev alkohola.
Ženske kadijo manj cigaret kot moški, a težje opustijo kajenje
V francoski raziskavi, v katero je bilo vključenih 35.000 kadilcev, so ugotovili, da ženske kadijo manj cigaret kot
moški, a kajenje redkeje opustijo. Kadilke so bolj debele, depresivne in tesnobne v primerjavi s kadilci. Veliko
žensk ne preneha kaditi zaradi hormonov, vpliva na razpoloženje in strahu, da se bodo zredile. Raziskava je
pokazala potrebo po ukrepih za opustitev kajenja, prilagojenih ženskam.
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WEBINARJI, KONFERENCE IN OSTALI DOGODKI

Launch of the WHO report on the global tobacco epidemic 2021 (27. julij 2021)
SZO je pripravila poročilo o svetovni epidemiji tobaka. Dokazano je, da imajo kadilci več tveganj za resnejši potek
bolezni COVID-19. Otroci in mladostniki, ki kadijo elektronske cigarete, pa imajo več kot dvakrat večjo možnost,
da bodo začeli kaditi tudi navadne oz. tradicionalne cigarete.
Samo 69 držav ima določeno minimalno starost za nakup elektronskih cigaret. Samo tri države so prepovedale
vse arome v elektronskih cigaretah (razen »tobačne arome«), šest držav pa je prepovedalo le določene arome. V
tretjini vseh držav, vključenih v poročilo, ni trošarin na elektronske cigarete.
Na webinarju je bil predstavljen tudi primer, kjer je uslužbenec tobačne industrije prišel na srednjo šolo pod
pretvezo, da bo govoril o duševnem zdravju, nato pa dijakom promoviral elektronske cigarete.
Behavioral Health and Tobacco Use Translating Research into Action (12. avgust 2021)
Osebe z duševnimi boleznimi ali zasvojenostjo s psihoaktivnimi substancami umrejo 10 let prej kot ljudje brez teh
težav. Veliko teh smrti je posledica kajenja cigaret. Najpogostejši vzroki smrti ljudi z duševnimi boleznimi so
bolezni srca, rak in pljučna bolezen, kar vse lahko povzroča kajenje.
Uporabniki drog, ki kadijo cigarete, imajo štirikrat večjo možnost za predčasno smrt kot tisti, ki ne kadijo. Nikotin
vpliva na razpoloženje kadilcev in s tem lahko začasno prikrije negativne simptome duševnih bolezni. Zaradi tega
obstaja večja nevarnost, da bodo ljudje z duševnimi boleznimi postali zasvojeni z nikotinom. Tobačni dim prav
tako zavira delovanje nekaterih zdravil, namenjenih pacientom z duševnimi boleznimi in zasvojenostjo z drogami.
Raziskave kažejo, da prenehanje kajenja pozitivno vpliva na duševno zdravje: zmanjšuje depresijo, tesnobo in
stres ter izboljšuje razpoloženje in kvaliteto življenja.
Myths, Lockdowns, Curfews & Bans Alcohol consumption and harms during COVID-19 in four continents (17.
avgust 2021)
Ukrepi za zajezitev covida-19 (policijska ura, zaprtje države, zaprtje restavracij…) so neposredno povzročili tudi
spremembe v nadzoru nad alkoholom. V Indiji, Panami, Republiki Južni Afriki in na Tajskem so začasno
prepovedali prodajo alkohola, v nekaterih predelih Indije pa povečali davek na alkohol. Število smrti se je zaradi
popolne prepovedi prodaje alkohola zmanjšalo za od 42 (pri delni policijski uri) do 74 smrti na dan (pri popolnem
zaprtju). Učinkovitost delne prepovedi prodaje alkohola je dvomljiva.
V Avstraliji se je med pandemijo povečalo število ljudi, ki so se želeli zdraviti zaradi zasvojenosti z alkoholom. Skrb
zbuja možnost, da so se ljudje zaradi pandemije navadili večkrat uživati alkohol doma. Na Škotskem in v Angliji
poročajo o velikem upadu klicev v sili, ki so povezani z uživanjem alkohola (napadi, padci, ljudje v nezavesti).
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

Dan gole resnice o globalnem segrevanju, 27. avgust (EPEKA)
Združenje EPEKA, socialno podjetje, prireja v Mariboru letos že tradicionalni tretji »Bademantl dan - dan gole
resnice o globalnem segrevanju«, ki se bo odvil v okviru projekta »Fair Employment«. Zgodba, ki se skriva za
dogodkom, je razkrivanje resnice o globalnem segrevanju ter opozarjanje na dejstvo, da nas čakajo ogromne
spremembe, če se bo to nadaljevalo. Epeka je tako pozivala, naj bi v petek, 27. avgusta oblečemo kopalke,
kopalne plašče in natikače ter tako oblečeni pridemo v službo. Zakaj pa ne!
Evropski teden mobilnosti 16. – 22.september 2021
Evropski teden mobilnosti (ETM), najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti na svetu, bo tudi
letos potekala med 16. in 22. septembrom. Kampanji se bodo pridružile številne občine po celotni Sloveniji.
Vsako leto pobudniki in udeleženci združijo moči in na glas pozovejo k mobilnostnim spremembam. Letos pod
sloganom: »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« Letošnja tema je posvečena težavam, s katerimi sta se Evropa in svet
soočila zaradi pandemije covid-19. Nanaša se tudi na priložnosti za spremembo, ki izhajajo iz te zdravstvene krize,
ki v Evropi nima primere.
V Mariboru se bodo v okviru ETM-a zvrstile številne aktivnosti. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in
tobačno kontrolo bo sodelovala pri izvedbi PEŠBUS-a na treh mariborskih osnovnih šolah, kjer bodo otroci pod
vodstvom spremljevalcev jutranjo pot v šolo, namesto s prevozom – opravili peš. Med drugimi bo na dogodku
sodelovala tudi Mariborska kolesarska mreža, ki bo na različnih lokacijah po Mariboru mimoidočim kolesarjem
delila zajtrk z rogljički, sadjem, sokom in kavo ter bo izvajala kolesarsko delavnico za hitri pregled in manjša
popravila koles. Več informacij in program si lahko ogledate na tej povezavi.
Dan slovenskega športa 2021
Letos Slovenija obeležuje svoj drugi nacionalni dan športa, ki je preteklo leto nastal na pobudo Olimpijskega
komiteja Slovenije. Datum obeleževanja slovenskega športa ni naključen, saj je ob osvojenih kolajnah 23.
septembra 2000 ob zmagi veslačev Luke Špika in Iztoka Čopa ter slovenskega strelca Rajmonda Debevca na
poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala slovenska himna.

RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA
Program EU za zdravje za obdobje 2021–2027: razpisi za sofinanciranje projektov za leto 2021
Razpisuje: Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA)
Vrednost razpisa: 19. 000. 000 EUR
Rok prijave: 15. 9. 2021
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Upravičeni prijavitelji: osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov
Evropske unije na področju zdravja.
•

EU4H-2021-PJO1: Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer
Information System to monitor and assess cancer screening programmes (na voljo je 2 000 000 EUR,
podrt bo en ali več projektov v trajanju 18 mesecev)

•

EU4H-2021-PJO2: Action grants for inter-speciality cancer training programme (na voljo je 5 000 000
EUR, podrt bo en ali več projektov v trajanju 18 mesecev)

•

EU4H-2021-PJO3: Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in
diagnosis and treatment of cancer (na voljo je 3 500 000 EUR, podrtih bo do pet projektov v trajanju 24
mesecev)

•

EU4H-2021-PJO4: Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors (na voljo je 5 000 000
EUR, podrt bo en ali več projektov v trajanju 18 mesecev)

•

EU4H-2021-PJ-05 Action grants on substances of human origin (SoHO) - increase resilience, ensure
continuity of supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis (na voljo
je 3 500 000 EUR, podrtih bo do pet projektov v trajanju 30 mesecev).

Krožno gospodarstvo in kakovost življenje - standardni projekti
Razpisuje: Evropska komisija - LIFE
Vrednost razpisa: 100.420.656 EUR
Zneski in deleži financiranja: do 60 %; projekti s področja 1 so lahko veliki od 2-10 mio EUR; s področja 2 pa med
0,7-2 mio EUR.
Rok prijave: 30. 11. 2021
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije. Za podrobnejše informacije glejte
razpisno dokumentacijo.
Javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v mestni občini Maribor v letu 2021
Razpisuje: Mestna občina Maribor (MOM)
Vrednost razpisa: 149.850 EUR
Zneski in deleži financiranja: do 75 % vrednosti opreme, a največ 5000 EUR
Rok prijave: 8. 9. 2021
Upravičeni prijavitelji: podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska
družba, zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter poslovni sedež na območju Mestne občine Maribor in so
vpisana v evidenco socialnih podjetjih, ki jo vodi pristojno ministrstvo.
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Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo za upravičence, če na dan 8. 9. 2021 zaposlujejo do
največ 49 oseb, od tega vsaj 1 osebo za polni delovni čas.
V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot jih je zagotovljeno v proračunu, se bodo sredstva razdelila v
sorazmernem deležu po ukrepu.
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