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Program sofinancirajo Ministrstvo za zdravje RS, FIHO in MOM.
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

Zamik uvedbe enotne embalaže katastrofa za Slovenijo
Koalicija nevladnih organizacij s področja javnega zdravja ostro nasprotuje predlaganemu zamiku uveljavitve enotne embalaže tobačnih in povezanih izdelkov s strani predlagateljev.
Skupina 38 poslancev s prvopodpisanim Jernejem Vrtovcem (NSi) je 10 junija v parlamentarni postopek (po hitrem postopku) vložila predlog Zakona o spremembah zakona o omejevanju
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI). Poslanci predlagajo zamik ukrepa enotne embalaže s 1. januarja 2020 na 1. januar 2023, kar utemeljujejo z argumenti, da je »Slovenija ena
izmed redkih držav na svetu s takšnim ukrepom«, ki »ni predviden v Evropski direktivi o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov (2014)«, in da je hkrati »vprašljiv tudi
vpliv omenjenega ukrepa na zmanjšanje porabe tobaka in s tem na javno zdravje«.
Dejstvo je, da so omenjeni argumenti predlagateljev izrazito sporni in netočni, in po vsej verjetnosti prihajajo s strani tobačne industrije in njenih lobistov, ki skušajo povsod po svetu s prikritim
lobiranjem in pogosto tudi korupcijo zamakniti vsakršen ukrep, ki je naperjen proti njim in njihovim dobičkom. Navidezna podpora večjim vlaganjem države v preventivo je po prepričanju
koalicije NVO zgolj »dimna bomba« za preusmerjanje pozornosti stran od ključnega predlaganega ukrepa – tj. zamik uvedbe enotne embalaže.
Že prvi omenjen argument o Sloveniji kot »osamljenem otoku« ne drži. Po avstralskem vzoru (2012) so oziroma še bodo v kratkem številne druge države začele uvajati enotno embalažo,
vključno s Francijo (januarja 2017), Združenim kraljestvom (maja 2017), Novo Zelandijo (junija 2018), Norveško (julija 2018), Irsko (septembra 2018), Savdsko Arabija (maja 2019),
Mauritiusom (junija 2019), Tajsko (septembra 2019), Kanado (novembra 2019), Singapurjem, Belgijo in Turčijo (2020). Madžarska, Slovenija in Urugvaj imajo ukrep enotne embalaže predviden
v zakonodaji, vendar še ni začel veljati. Več omenjenih držav je ravno tako pomembnih trgovinskih partneric Slovenije in uvedba enotne embalaže zagotovo ne ogroža gospodarske oziroma
trgovinske izmenjave med nami. Primerjava s sosednjima državama (Hrvaško in Avstrijo) je neustrezna in nekorektna, saj obe omenjeni državi močno kršita evropsko direktivo (npr. prepoved
kajenja v javnih zaprtih prostorih) in ju po vsej verjetnosti v kratkem čakajo sankcije Evropske komisije zaradi kršitve evropske zakonodaje. Tudi sicer je v obeh omenjenih državah tobačna
industrija s svojimi proizvodnimi enotami zelo močan političen (beri: lobističen) dejavnik, kar zagotovo otežkoča sprejemanje učinkovitih ukrepov s strani vlad in parlamentov obeh držav.
Celotno izjavo za javnost si lahko preberete tukaj.
Preberite si tudi stališče Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Objavljeno je tukaj.
Tiskovna konferenca Društva za boj proti raku Štajerske in dogodek "Skozi črevo do zdravja" v Mariboru
Društvo za boj proti raku Štajerske v sodelovanju z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje je v ponedeljek, 17. junija 2019 ob 11. uri
organiziral tiskovno konferenco, ki se je odvila v sejni sobi Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9.
Na tiskovni konferenci so strokovnjaki s področja zdravja spregovorili o pomenu preventive in osveščanja širše javnosti, o pomenu sodelovanja med državnimi in nevladnimi organizacijami za
uspeh prizadevanj za obvladovanje raka na vseh ravneh, od preventive do rehabilitacije in paliativnega zdravljenja.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca so zastopali predstavniki vodstva zavoda, Centra za krepitev zdravja (Nataša Vidnar) in Patronažnega varstva (Aleksandr Jančič).
V imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje je spregovorila dr. Olivera Stanojevič.
Na dogodku so bile prisotne tudi nevladne organizacije: Zveza društev Slovenije za boj proti raku (predsednica društva Za boj proti raku Štajerske Zvezdana Maurič Vražič), Zveza Slovenska
unija pacientov (Borut Ambrožič), Društvo KVČB (Petra Leskovšek), Hospic (Nada Kunstek), Toti tic (Marjan Holc) in Slovenska zveza za javno zdravje in tobačno kontrolo (Miša Lovše).
Društvo za boj proti raku Štajerske v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor je v torek, dne 18.6.2019, med 9. in 13. uro na
Trgu svobode v Mariboru organizirala dogodek poimenovan "Skozi črevo do zdravja - nevladne organizacije in zdravstvo skupaj v skrbi za zdravje in preprečevanje rakavih obolenj".
Zdravstveni strokovnjaki so s pomočjo modela debelega črevesa skušali ljudem približati informacije o državnem presejalnem programu za zgodnje odkrivanje raka SVIT – zgodnje odkrivanje
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Obiskovalce so seznanili s koristnimi priporočili za preprečevanje in pravočasno odkrivanje te oblike raka. V spremstvu strokovnjaka
so se obiskovalci lahko sprehodili skozi napihljivi model debelega črevesa in ob nazorni razlagi spoznali delovanja debelega črevesa in morebitne bolezenske spremembe.
Preden smo v Sloveniji začeli izvajati Program Svit je bila večina primerov raka na debelem črevesu in danki odkrita v napredovani obliki, sedaj pa zahvaljujoč Programu Svit več kot 70 %
primerov te bolezni odkrijemo tako zgodaj, da onkološko zdravljenje sploh ni potrebno.
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je ob dogodku predstavila nevarnosti kajenja in informirala obiskovalce o programih opustitve kajenja.
Članek o dogodku je objavljen tudi v časniku Večer.
TV prispevek si lahko ogledate tukaj.
Ker alkohol ni mleko
Z alkoholom otrokom nevede in nehote povzročamo veliko večjo škodo, kot si mislimo. Ker je alkohol tako samoumeven del naše kulture, se pogosto ne zavedamo, v kako škodljivem okolju so
naši otroci. In to tam, kjer je zgled najmočnejši. Doma. Doma otroci najpogosteje pridejo v stik z alkoholom. In doma otrokom alkohol celo ponujamo. Nedolžne oči pa nas vztrajno opazujejo. S
tem otrokom nevede in nehote povzročamo veliko večjo škodo, kot si mislimo.
Naši otroci v povprečju prvič pijejo že pri enajstih letih.
V Sloveniji je več kot šest od desetih sedmošolcev najpogosteje v stiku z alkoholom doma, ne v šoli ali družbi prijateljev. Z napačnim zgledom nehote pripomoremo, da v povprečju otroci prvič
pijejo že pri enajstih letih. Skoraj polovica otrok, ki začne piti alkohol v osnovnošolskih letih, pa od njega postane odvisna.
Razširite sporočilo in bodite zgled
Vsak od nas lahko s svojimi dejanji pripomore k zmanjševanju in preprečevanju škode zaradi alkohola v Sloveniji ter predstavlja boljši zgled otrokom in mladostnikom. Pridružite se rastoči
skupnosti, ki s svojim glasom in dejanji zmanjšuje škodo zaradi alkohola v Sloveniji.
Ključ do sprememb je pri vsakem izmed nas.
Spletni program izobraževanja za strokovnjake pri opuščanju kajenja - elearning-ensp.eu
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ENSP je oblikovala program izobraževanja na spletu, do katerega se lahko dostopa preko računalnika ali pametnega telefona. Spletni izobraževalni program ponuja evropskim zdravstvenim
uslužbencem najnovejše dokazano učinkovite prakse, s katerimi lahko svojim pacientom pomagajo pri odvajanju od kajenja. Zasnovan je tako, da zdravnikom zagotavlja strokovne nasvete,
ki temeljijo na Smernicah za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Te smernice vsebujejo več kot 80 poglavij za obravnavo in zdravljenje odvisnosti od tobaka. Eno teh priporočil navaja, da bi vsi
zdravstveni strokovnjaki morali biti deležni usposabljanja na področju najnovejših, dokazano učinkovitih tehnik za opuščanje kajenja.
Spletni izobraževalni program je bil razvit s pomočjo strokovnjakov na terenu s tega področja. Zajema tudi video posnetke in možnost prenosa orodij za pomoč pri izvajanju intervencij za
opuščanje. Zajema 4 vsebinsko ločene module:
Modul
Modul
Modul
Modul

1:
2:
3:
4:

Odvisnost od nikotina – Zakaj ljudje kadijo?
Kako pacientom pomagati opustiti kajenje.
Vedenjsko svetovanje.
Farmakoterapija.

Vsak modul je sestavljen iz kratkega povzetka praktičnih nasvetov, nasvetov za vključitev v program in dokazov o uspešnosti.
Ob uspešnem zaključku vseh modulov se uporabnikom izda certifikat EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) s podeljenima 2 ECMEC (European CME
credits) kreditnima točkama. Materiali za spletno učenje zajemajo vsa področja zdravljenja odvisnosti od tobaka. Glavni ključi do uspeha predstavljajo kombinacijo izobraževanja, vedenjske
terapije in primerne rabe farmakoterapije.
Trenutno je program neplačljiv. V bodoče pa se namerava vspostaviti sistem plačevanja za dostop, zato pohitite in se čimprej prijavite.
Spletni izobraževalni program se nahaja na spletni povezavi: http://elearning-ensp.eu/
Pohitite in se prijavite.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Madež tobačne industrije v Italiji
Migranti, ki delajo na območjih v Italiji kjer oskrbujejo tobačna podjetja Philip Morris, British American Tobacco in Imperial Brands, s tobakom, opozarjajo na številne kršitve, vključno s
prejemanjem prenizkih plač in delom na črno.
Tri največja tobačna podjetja svetu, Philip Morris, British American Tobacco in Imperial Brands, nakupujejo liste tobaka od italijanskih dobaviteljev, ki za delovno silo pogosto izkoriščajo afriške
migrante. Delavci, vključno z otroci, so dejali, da so bili prisiljeni delati do 12 ur na dan brez pogodbe o delu in primerne zdravstvene zaščite in varnostne opreme v Kampaniji, pokrajina, ki
pridela več kot tretjino tobaka v Italiji.
Tri leta trajajoča raziskava časnika The Guardian o tobačni industriji v Italiji naj bi bila prva v Evropi, ki je preučila dobavno verigo tobačnih podjetji. Tri največja tobačna podjetja na italijanskem
trgu odkupujejo tobak pri lokalnih proizvajalcih. Glede na interno poročilo kmetijskega združenja ONT Italia, ki so ga videli tudi raziskovalni novinarji časnika The Guardian in katerega potrjuje
tudi dokument iz podjetja European Leaf Tobacco Interbranch, so tobačna podjetja odkupila tri petine italijanskega tobaka v letu 2017. Samo podjetje Philip Morris je kupilo 21.000 ton od 50.000
ton pridelanega tobaka v letu 2017.
Multinacionalke zatrjujejo, da tobak odkupujejo le od dobaviteljev, ki delujejo po strogem etičnem kodeksu, po katerem naj bi zagotavljali pravično obravnavo delavcev. Podjetje Philip Morris trdi,
da ni prišlo do nobenih zlorab. Podjetji Imperial Brands in British American Tobacco sta dejali, da bosta temeljito preverili vse pritožbe, na katere bosta opozorjena.
Italija je vodilna proizvajalka tobaka v EU. V letu 2017 je bila pridelovalna industrija tobaka vredna 149 milijonov evrov.
Kljub zapletenemu sistemu jamstev in zaščitnih ukrepov za delavce na delovnem mestu, je več kot 20 delavcev, ki so med drugim prosilci za azil in so govorili s preiskovalnimi novinarji časnika
The Guardian, poročalo o kršitvah delavskih pravic in pomanjkanju varnostne opreme. Od teh je bilo 10 oseb takih, ki so v letu 2018 delali na tobačnih poljih. Anketiranci so dejali, da so delo
opravljali brez pogodbe o zaposlitvi, plača je bila nizka. Celo pod pravnimi standardi. Delavci so morali delati tudi do 12 ur na dan. Anketiranci so tudi poročali o tem, da niso imeli dostopa do
pitne vode in o verbalnem nadlegovanju ter rasne diskriminacije nadrejenih. Dva anketiranca sta bila celo mladoletna in sta delala v nevarnih delovnih pogojih.
Didier, rojen in vzgojen v Slonokoščeni obali, je prišel v Italijo iz Libije. Nedavno je dopolnil 18. let, vendar je bil star 17, ko mu je lansko pomlad pridelovalec tobaka v Capua Vetere, blizu mesta
Kaserta ponudil delo na svojih poljih. »Zbudil sem se ob 4 uri zjutraj. Z delom smo začeli ob 6 uri zjutraj,« je dejal. »Delo je bilo utrujajoče. Bilo je zelo vroče in nismo imeli pogodbe.« Alex iz
Gane, naslednji mladoletnik, ki je delal na istem območju, je dejal, da je bil prisiljen delati od 10 do 12 ur dnevno. »Če si utrujen ali ne, moraš delati, drugače izgubiš službo.« Delavci so se
pritoževali, da morajo delati brez premora do časa za kosilo. Alex je povedal, da ni prejel rokavic ali zaščitnega delovnega oblačila pred nikotinom iz listja ali pred pesticidi. Povedal je tudi, da je
med delom brez rokavic čutil slabost in vročino kar ga je spominjalo na malarijo oziroma močan glavobol. Po podatkih ene študije, lahko vlaga na tobačnih listih, ki je posledica rose ali dežja,
vsebuje toliko nikotina, kot ga vsebuje 6 cigaret. Neposreden stik lahko vodi do zastrupitve z nikotinom. Večina migrantov je dejala, da so delali brez rokavic. Zaradi nizkih plač si rokavic niso
mogli kupiti sami.»Ob koncu delovnega časa, nisem mogel postaviti roke v vodo, da bi se stuširal saj so bile moje roke porezane,« je dejal Sekou – 27 let star moški iz Gvineje, ki je delal na
tobačnih poljih od leta 2016. Olivier je dodal: »Imel sem bolečine po celem telesu, predvsem v rokah. Vsak dan sem moral jemati protibolečinske tablete.« Migranti so povedali, da so jih običajno
najeli na krožiščih ob glavnih cestah v provinci Kaserta.
Delavci, ki so govorili s preiskovalnimi novinarji časnika The Guardian, so povedali, da so delo opravljali brez pogodb o zaposlitvi. Prav tako so prejemali plačilo za delo, ki je bilo za polovico
manjše od minimalne plače. Večina je zaslužila med 20 € in 30 € na dan namesto minimalno 42 €. Thomas iz Gane je dejal: »Lansko leto sem delal na tobačnih poljih blizu vasi Cancello, ki je v
bližini Kaserte. Plačali so me 3 € na uro. Delo je bilo obupno. Delal sem brez pogodbe o zaposlitvi.« Novinarji časnika The Guardian so ugotovil, da so bili afriški delavci plačani 3 € na uro,
medtem ko so Albanci, Romuni ali Italijani bili plačani skoraj dvakrat več. »Delal sem z Albanci. Bili so plačani 50 € na dan,« (5 € na uro), je dejal Didier. »Plačali so me 3 € na uro, zato sem jih
prosil za povišico. Po tem me več nikoli niso poklicali nazaj.«
Tammaro Della Corte, vodja Splošne konfederacije italijanskih delavskih sindikatov v Kaserti je dejal: »Na žalost so delovni pogoji v kmetijskem sektorju v provinci Kaserta, vključno s tobačno
industrijo, slabi, saj prihaja do izkoriščanja delovne sile z nizkimi plačili, nezakonitimi pogodbami in nezakonitim zaposlovanjem. Če se delavci temu zoperstavijo jih pogosto kar izselijo.« »Govorili
smo s tisočimi delavci, ki delajo v težkih pogojih. Večina je migrantov iz vzhodne Evrope, severne Afrike in Podsaharske Afrike. Velik del celotne dobavne verige tobačnega sektorja je
zaznamovan s težkimi in zaskrbljujočimi delovnimi pogoji,« je še povedal Della Corte. Po nekaterih navedbah v kmetijskem sektorju v Italiji dela od 405.000 do 500.000 migrantov. Ti
predstavljajo približno polovico vse delovne sile v tem sektorju. Organizacija Placido Rizzotto Observatory, ki spremlja pogoje delavcev v kmetijskem sektorju, navaja, da približno 80 %
migrantov v tem sektorju dela brez pogodbe o zaposlitvi.
Velika tobačna podjetja so investirala milijarde evrov v industrijo v Italiji. Philip Morris je v petih letih investiral 1 milijardo evrov in ima investicijske načrte v podobnem obsegu tudi za naslednji
dve leti. V letu 2016 je podjetje investiralo 500 milijonov evrov za odprtje proizvodnje brezdimnih tobačnih izdelkov blizu Bologne. Leto kasneje so investirali dodatnih 500 milijonov evrov za
povečanje proizvodnih kapacitet. Podjetje British American Tobacco je sporočilo, da bodo med leti 2015 in 2019 v Italiji investirali 1 milijardo evrov. Podjetja so že podpisala sporazume z
Ministrstvom za kmetijstvo in kmetijskimi združenji. Philip Morris, ki od leta 2011 kupuje večino tobaka v Kampaniji, je podpisal sporazum za nakup tobaka neposredno od kmetijskega združenja
ONT Italia. Philip Morrris kupi okvirno 70 % pridelanega tobaka vrste Burley v Kampaniji. Približno 900 kmetov dela za podjetja, ki dobavljajo tobak podjetju Philip Morris. Leta 2018 sta vrsti
tobaka Burley in Viržinija predstavljali 90 % celotne italijanske proizvodnje tobaka. V Kampaniji sicer pridelajo približno 15.000 ton od skupno 16.000 ton pridelanega tobaka vrste Burley v Italiji.
V letu 2015 je Philip Morris podpisal pogodbo z združenjem podjetnikov v kmetijskem sektorju - Coldiretti, za odkup 21.000 ton tobaka letno od italijanskih kmetov in namero, da bo podjetje do
leta 2020 vložilo dodatnih 500 milijonov evrov.
Gennarino Masiello, predsednik združenja Coldiretti Kampanija in podpredsednik državnega zbora, je dejal, da je sestavni del sporazuma s podjetjem Philip Morris vseboval zavezo podjetja za
spoštovanje pravic zaposlenih, kot jih določa italijanska zakonodaja. S tem bi naj preprečili pojave dela brez pogodbe o zaposlitvi in dela mladoletnih oseb. Masiello navaja tudi, da so sprejeli
ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev delavcev v tobačni industriji. Lanski dogovor med kmetijsko organizacijo Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia (OITI) in Ministrstvom za
kmetijstvo je privedel do sprejetje kodeksa oziroma pravilnika v tobačni industriji, ki vključuje skrb za varovanje zdravja delavcev in nacionalno strategijo za zmanjšanje vpliva na okolje. Vendar
je bila OITI lani prisiljena priznati, da so zlorabe delavcev na delovnem mestu sistemske narave. Predstavniki organizacije so v izjavi dejali: »Dolgoročne rešitve za reševanje teh vprašanj
zahtevajo resno in trajno zavezanost vseh deležnikov v dobavni verigi.« Kljub sprejetemu kodeksu, anketirani migranti niso poročali o spremembah v njihovih delovnih pogojih.
Leta 2017 je Philip Morris podpisal sporazum z Mednarodno organizacijo za migracije Združenih narodov (IOM) in zaposlil 20 pripravnikov - migrantov v pokrajini Kampanija. Namen te simbolične
geste je po navedbah tiskovnih predstavnikov: »Želimo podpreti njihovo željo, da se osvobodijo izkoriščevalskega dela. Migranti v šest mesečnem pripravništvu prejmejo 600 evrov mesečne
plače od podjetja Philip Morrisa. Kljub temu pa ima ta shema majhen vpliv. Kofi, Sekou in Hassan so bili med 20 migranti, ki so bili zaposleni preko tega programa. Dva izmed njih sta dejala, da
se njihove delavne naloge niso razlikovale od drugih delavcev. Odnos do njih je tudi ostal nespremenjen. Ob koncu šestmesečnega pripravništva, Sekouja niso redno zaposlili, vendar je
nadaljeval z delom brez pogodbe in za nizko plačilo v istem podjetju s katerim je podjetje Philip Morris podpisalo sporazum.
»Če nisem šel na delo, me niso plačali. Če sem zbolel, nisem prejel plačila,« je še dodal Sekou.
Huub Savelkouls, vodja trajnostnega urada podjetja Philip Morris International (PMI), je zatrdil, da je podjetje zavezano k zagotavljanju varnosti in pravičnih pogojev za zaposlene v svoji dobavni
verigi. Poudaril je tudi, da jim niso poročali o težavah zaposlenih o katerih je govora. »S sodelovanjem z neodvisno in neprofitno organizacijo, Verité, smo razvili kodeks ravnanja v kmetijstvu
(ALP), ki trenutno zajema več kot 350.000 kmetij na svetu. Kmetovalci v Italiji, ki dobavljajo tobak podjetju PMI so pogodbeno zavezani k spoštovanju standardov kodeksa ALP. Osebje prejme
usposabljanje in ekipe na terenu opravljajo obiske na kmetijah dvakrat mesečno, z namenom da nadzorujejo spoštovanje kodeksa ALP,« je dejal. »Podjetje PMI se zaveda problemov, ki jih ima
Italija z delavci-migranti v kmetijstvu, zato smo sprejeli dodatne ukrepe za večjo informiranost in preprečitev morebitnih težav s pomočjo mehanizmov, ki delavcem daje glas, da lahko opozorijo
na morebitne nepravilnosti in skrbi. Podjetje PMI tako financira telefonsko številko za pomoč delavcem in program neposrednega stika in pogovora za delavce v kmetijstvu.«V zvezi s shemo IOM
je Savelkouls dejal: »Ta program je dogovorjen z različnimi partnerji oziroma deležniki in razmišljamo o tem, da bi določene dele programa izvajali tudi v bodoče.«
Simon Cleverly, vodja oddelka za korporativne zadeve pri podjetju British American Tobacco, je povedal: »Zavedamo se, da lahko kmetijske oskrbovalne verige in globalne poslovne dejavnosti
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predstavljajo pomembna tveganja za pravice delavcev, vendar menim, da vpeljujemo trdne pravilnike postopke ravnanja, ki zagotavljajo, da so ta tveganja čim manjša. Kodeks zavez določa
minimalne pogodbene standarde, ki jih pričakujemo od vseh naših dobaviteljev po vsem svetu. Kodeks izrecno zahteva, da dobavitelji zagotovijo, da se pri svojem delovanju ne poslužujejo
nezakonitega dela migrantov. Kodeks od dobaviteljev prav tako zahteva, da vsem delavcem, vključno z zakonitimi delavci migranti, zagotovijo pravično plačilo za njihovo delo in ugodnosti, ki so
v skladu z veljavno zakonodajo o minimalni plači. Da bi podprli skladnost, izvajamo skrbne preglede vseh naših dobaviteljev, vključno s programom Trajnostne tobačne politike (STP).« Dodal je
še: »Ko smo preko programa STP, našega postopka prijavljanja nepravilnosti ali katerega koli drugega kanala obveščeni o domnevnih kršitvah človekovih pravic, zadeve nemudoma raziščemo in
po potrebi tudi ukrepamo.«
Simon Evans, manager oddelka za odnose z javnostjo pri podjetju Imerial Tobacco je dejal: »Skozi program Trajnostne tobačne politike sodelujemo z vsemi našimi dobavitelji, z namenom, da
uvedemo dobre kmetijske prakse, da izboljšamo delovne prakse in zaščitimo okolje. Sicer pa odkupujemo zelo majhne količine tobaka v regiji Kampanija, večinoma od lokalnega dobavitelja, ki si
prizadeva razumeti in rešiti vsa odprta vprašanja.«
Predstavniki kmetijskega združenja ONT so povedali, da tehniki vsaj enkrat na mesec obiščejo proizvajalce tobaka, z namenom, da bi spremljali skladnost njihovega delovanja s pogodbenimi in
proizvodnimi predpisi. V kmetijskem združenju so še zatrdili, da ne bodo dopustili nobene oblike izkoriščanja delovne sile in bodo raziskali navedbe, ki so jih razkrili raziskovalni novinarji časnika
The Guardiana.
»Če se izkaže, da se zlorabe dogajajo na kmetijah povezanih s kmetijskim združenjem ONT, bomo sprejeli vse potrebne ukrepe, ne samo zato, da sankcioniramo kršitelje, temveč tudi zato, da
zaščitimo tiste naše člane, ki popolnoma upoštevajo zakonodajo in deluje transparentno.«
Imena delavcev migrantov so spremenjena zaradi zaščite njihove identitete.
Objavljeno dne 31.5.2019 na www.theguardian.com
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Svetovni Vrh voditeljev boja proti raku 2019, 15.-17.10.2019, Nur-Sultan, Kazakhstan
Vrh bo gostil Kazakhstanski onkološki in radiološki inštitut. Vrha se bo udeležilo približno 350 različnih vplivnežev na področju javnega zdravja. Dogodek je zaprte narave namenjen članicam
Mednarodnega združenja za nadzor nad rakom (UICC).
Vabljeni.
12.mednarodna znanstvena konferenca z naslovom "Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstenega varstva, 6.6.2019,
Hotel Astoria, Bled, Slovenija
Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja. Organizator
konference je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Vabijo k oddaji izvlečkov in kasneje znanstvenih prispevkov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije in vseh drugih
področij zdravstva. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti in njihovi mentorji.
Postanite del kakovostnega dogodka, ki vam omogoča promocijo vašega raziskovalnega dela in delitev vaših spoznanj z drugimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine.
Rok za oddajo izvlečkov je 25. februar 2019.
Vljudno vabljeni.
    Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022
Predmet razpisa so programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za zdravje v okviru izvajanja ukrepov in aktivnosti Nacionalnega programa za prehrano in
telesno dejavnost za zdravje 2015–2025.
Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji programov so neprofitne pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in
21/18 – ZNOrg), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Zakona o
gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Ministrstvo za zdravje
Vrednost razpisa: Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2020, 2021, 2022 v okviru javnega razpisa znašajo skupno največ 2.400.000 evrov. Za leto 2020 znašajo predvidoma 800.000
evrov, za leto 2021 predvidoma 800.000 evrov in za leto 2022 predvidoma 800.000 evrov. Zaprošeni znesek za posamezni program je lahko največ 120.000 evrov.
Rok prijave: 28. 6. 2019
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb do leta 2022
Predmet razpisa so programi preprečevanja nalezljivih bolezni, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb, ki se izvajajo na naslednjih vsebinskih področjih:
Programi izvajanja aktivnosti za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji in izvajanje promocije cepljenja z zdravstveno vzgojno dejavnostjo.
Programi preprečevanja HIV in drugih spolno prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem za okužbo, preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV ter
opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV.
Program testiranja na okužbo s HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.
Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji programov so nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Ministrstvo za zdravje
Vrednost razpisa: Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2020, 2021 in 2022 v okviru javnega razpisa znašajo največ 1.215.000 evrov. Za izplačilo v letu 2020 znašajo predvidoma
405.000 evrov, za leto 2021 predvidoma 405.000 evrov in za leto 2022 znašajo predvidoma 405.000 evrov.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 28. 6. 2019
Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalnoozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in
graditve.
Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske
politike.
Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti: priprava in izvedba dogodkov, kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, delavnice, izobraževanja in druge inovativne
aktivnosti. Prednost imajo projekti, katerih aktivnosti so vsebinsko enovite oziroma tvorijo vsebinsko zaokroženo celoto.
Upravičeni prijavitelji
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Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih iz 3. in 4. točke razpisa.
Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 28. 6. 2019
Pobuda prostovoljci EU za humanitarno pomoč: Tehnična pomoč za organizacije pošiljateljice ter gradnja zmogljivosti organizacij gostiteljic za humanitarno pomoč
Namen razpisa je podpreti organizacije pri doseganju skladnosti s standardi in postopki certificiranja v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč. To bo prispevalo k povečanju števila
certificiranih organizacij, ki so na voljo za sodelovanje pri projektih napotitve.
V tem okviru se bodo iz tega razpisa za zbiranje predlogov zagotovila sredstva za podporo ukrepom, namenjenim krepitvi:
zmogljivosti organizacij gostiteljic za humanitarno pomoč, da bi povečali lokalno pripravljenost in odziv na humanitarne krize ter zagotovili učinkovit in trajnosten vpliv dela prostovoljcev
EU za humanitarno pomoč na terenu (člen 15 Uredbe (EU) št. 375/2014);
zmogljivosti organizacij pošiljateljic za udeležbo v pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč ter za zagotovitev upoštevanja standardov in postopkov pobude (člen 10(6) Uredbe (EU)
št. 375/2014).
Upravičeni prijavitelji
Projekti se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev. Na ta razpis za zbiranje predlogov se lahko prijavijo organizacije pošiljateljice:
nevladne nepridobitne organizacije, ki so bile ustanovljene v skladu z zakonodajo
države članice in ki imajo sedež v Uniji,
osebe javnega civilnega prava, za katere velja zakonodaja države članice,
Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca;
organizacije gostiteljice:
nevladne nepridobitne organizacije, ki delujejo ali so bile ustanovljene v tretji
državi v skladu z zakonodajo, ki velja v navedeni državi,
osebe javnega civilnega prava, za katere velja zakonodaja tretje države,
mednarodne agencije in organizacije.
Projekti tehnične pomoči organizacijam pošiljateljicam se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev, v katerih sodelujejo:
vsaj tri organizacije pošiljateljice iz vsaj treh različnih držav članic EU
ali
vsaj dve organizaciji pošiljateljici iz dveh različnih držav članic ter Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.
Projekti gradnje zmogljivosti se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev, v katerih sodelujejo:
vsaj dve organizaciji pošiljateljici iz vsaj dveh držav članic EU
ali
vsaj ena organizacija pošiljateljica iz ene države članice EU ter Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca
ter
vsaj dve organizaciji gostiteljici iz vsaj dveh tretjih držav, v katerih potekajo dejavnosti in operacije humanitarne pomoči v skladu s členom 3(d), ki spadata v zgoraj omenjene kategorije.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Vrednost razpisa: Skupni proračun, predviden za sofinanciranje projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, je ocenjen na 4 600 000 EUR. Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo
znašal med 100 000 in 700 000 EUR. Agencija EACEA predvideva financiranje 8 predlogov.
Rok prijave: 4. 7. 2019

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane
bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih
delovnih mest v nevladnem sektorju.
Namen javnega razpisa je subvencioniranje predvidoma 120 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. V okviru javnega razpisa se predvideva:
SKLOP A:
Subvencioniranje predvidoma 100 trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah;
SKLOP B:
Subvencioniranje predvidoma 20 trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
Upravičeni prijavitelji
Ciljna skupina javnega razpisa se razlikuje glede na SKLOP, in sicer:
SKLOP A: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
SKLOP B: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij ter organizacij s
prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu.
SKLOP A: na javni razpis lahko kandidira prijavitelj le skupaj s partnerji, ki tako skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oz. konzorcij. Konzorcij lahko sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj
ter največ pet partnerjev). Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.
SKLOP B: na javni razpis lahko kandidira prijavitelji sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oz. konzorcijsko partnerstvo. V primeru konzorcija lahko le-tega sestavlja
največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev). V kolikor se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Ministrstvo za javno upravo
Vrednost razpisa: Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.000.000 EUR, in sicer 5.000.000 EUR za SKLOP A in 1.000.000 EUR za
SKLOP B.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 8. 7. 2019
Javni poziv MOP za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2019
Ministrstvo za okolje in prostor obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2019 Evropske komisije sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o
sofinanciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju
predloženih projektnih predlogov.
Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi
prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor. Podpisane pogodbe z Evropsko komisijo morajo prispeti v vložišče Ministrstva
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najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo. Sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka izvajanja le-teh.
Upravičeni prijavitelji
Upravičenci po tem pozivu so upravičenci, navedeni v pogodbi z Evropsko komisijo, odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu, ki se izvaja na območju Republike
Slovenije in ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Podrobne informacije najdete tukaj.
Javni razpis za izbor operacij "Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev programov za starejše"
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev
za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete
obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih.
Namen JR je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Namen JR je
tudi vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. JR sledi tudi namenu krepitve in razvoju novih
preventivnih aktivnosti v skupnosti.
Poleg naštetega je namen JR graditev modela prenosa kompetenc med različnimi profili in implementacija novih znanj za kompetentno in prožnejše izvajanje storitev v skupnosti. Model prenosa
kompetenc se bo gradil s pomočjo dodatnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje kakovostne in varne storitve. Usposabljanje in
izobraževanje bo zagotovilo ministrstvo.
Upravičeni prijavitelji
Prijavitelj na JR je lahko dom za starejše iz 50. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ki je sočasno tudi izvajalec socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, skladno s
1. točko 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) in izvaja storitve v javni mreži.
Prijavitelj se za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR obvezno poveže v konzorcij, kjer je obvezni partner zdravstveni dom, kot izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v javni mreži. Zdravstveni dom mora imeti organizirano patronažno službo, ki se izvaja v okviru dejavnosti zdravstvenega doma ali kot patronažna služba s koncesijo.
Prijavitelj ima na geografskem območju, ki ga pokriva konzorcijski partner zdravstveni dom, na področju celodnevne institucionalne oskrbe starejših vključenih najmanj 120 uporabnikov, na
področju pomoči družini na domu pa najmanj 50 uporabnikov (upoštevajo se podatki o povprečnem mesečnem številu uporabnikov za preteklo leto).
Dodatni partnerji v konzorciju so lahko subjekti, ki delujejo na območju zdravstvenega doma, in sicer območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije , ostali subjekti, ki izvajajo
zdravstvene in socialno varstvene storitve in programe v javni mreži, lekarne, nevladne in humanitarne organizacije, zavodi in skupnosti zavodov ter drugi subjekti, ki lahko s svojim delovanjem
pripomorejo k izvajanju ukrepov tega JR.
Razpisuje: Ministrstvo za zdravje
Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za javni razpis znaša za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 največ do 13.173.900,00 EUR.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 31. 7. 2019
Drugi razpis ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 2019
Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji je objavilo drugi razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v letu 2019, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo
k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji. Sofinancirajo manjše projekte v vrednosti od 3.000 do 10.000 ameriških dolarjev.
Na tokratnem razpisu bodo imeli prednost projekti na naslednjih področjih:
boj proti korupciji, dobro upravljanje, krepitev vladavine prava, transparentnost
podjetništvo, inovacije, ekonomske reforme, spodbujanje proste trgovine, ženske v STEM
varstvo okolja
energetska varnost in diverzifikacija
mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja
človekove pravice
vključevanje mladih, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo
neodvisni mediji in raziskovalno novinarstvo
regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave
digitalizacija, spletna varnosti in umetna inteligenca.
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo slovenske nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Razpisuje: Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji
Rok prijave: 12. 8. 2019
Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v mestni občini Maribor v letu 2019
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2019 v okvirni višini 30.000 EUR, na proračunski postavki 711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva: Pomoč za določene naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis.
Upravičeni prijavitelji
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z upravičeno nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov
za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:
imajo sedež kmetijskega gospodarstva in sedež dejavnosti na območju občine,
minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini,
so v letu 2019 oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
imajo registrirano upravičeno nekmetijsko dejavnost na kmetiji oziroma bodo predmetno dejavnost registrirali najkasneje v roku dveh let od prejema pomoči.
Razpisuje: Mestna občina Maribor
Vrednost naročila: 30.000 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 13. 9. 2019
Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru Evropske solidarnostne enote za leto 2019
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019.
Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:
prostovoljski projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020) (rok prijave: 20. april 2019)
prostovoljske skupine na prednostnih področjih (rok prijave: 28. september 2019)
pripravništva in zaposlitve (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
solidarnostni projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
Upravičeni prijavitelji

E-novice SZOTK
Za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki
so registrirani na portalu evropske solidarnostne enote. V evropski solidarnostni enoti lahko sodelujejo naslednje države: 28 držav članic Evropske unije lahko v celoti sodeluje v vseh ukrepih
evropske solidarnostne enote. V določenih ukrepih evropske solidarnostne enote pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz: držav Efte/EGP: Islandije, Lihtenštajna in Norveške, držav kandidatk za
vstop v EU: Turčije, Srbije in Severne Makedonije, partnerskih držav.
Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po evropski solidarnostni enoti 2019 (European Solidarity Corps Guide).
Razpisuje: Evropska komisija
Vrednost razpisa: 96,3 milijona EUR

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Nazaj na vrh
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