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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

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

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 1: Odvisnost od nikotina – Zakaj ljudje kadijo?
Modul 2: Kako pacientom pomagati opustiti kajenje. 
Modul 3: Vedenjsko svetovanje.
Modul 4: 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

Podjetje Netflix napoveduje zmanjšanje filmskih scen v katerih igralci kadijo

Raziskava je odkrila, da je druga sezona priljubljene nanizanke »Čudne stvari« (angl. Stranger things) upodobila ljudi s tobačnimi izdelki 262-krat.
Po tem, ko je raziskava pokazala, da je kajenje v predvajanih programih prispevalo k povečanju kajenja na zaslonu se je podjetje Netflix zavezalo, da bo zmanjšalo število primerov, kjer igralci
uporabljajo tobačne izdelke v njihovih izvirnih programih.
Ameriška protikadilska organizacija »Truth Initiative« je dejala, da so se tobačni posnetki povečevali na majhnih zaslonih in da so te podobe bile bolj pogoste na pretočnih prenosih preko
interneta kot pri kabelski televiziji. Kot odgovor na raziskavo je podjetje Netflix obljubilo, da bodo izločili kajenje iz svojih izvirnih televizijskih oddaj, ki so namenjene mladim, razen tistih, ki
temeljijo na zgodovinskih dejstvih ali točnih podatkih.  Podjetje je dejalo, da vsi njihovi novi programi, ne glede na razvrstitev vsebine, ne bodo prikazali kajenja razen, če bo bistveno za
ustvarjalno vizijo igralca ali ker je oblikovanje njegovega značaja oziroma navad – zgodovinsko ali kulturno pomembno.
»Netlfix močno podpira umetniško izražanje. Zavedamo se tudi, da je kajenje škodljivo in če bi ga prikazali pozitivno na zaslonu bi negativno vplivalo na mlade,« so izjavili v službi za stike z
javnostjo podjetja.
Organizacija »Truth Initiative« je v analizi primerov kajenja na televizijskih oddajah dejala: »Kajenje na majhnem zaslonu je prešlo iz običajnega na skoraj neizogibno.«
Poročilo je ugotovilo, da je znanstveno fantastična grozljivka »Čudne stvari« imela 182 primerov kajenja v prvi sezoni in 262 v drugi, medtem ko je zaporniška drama »Oranžna je nova črna«
(angl. Orange is the new black) v sezoni 2015-2016 imela 45 primerov prikazovanja tobaka in 233 primerov v naslednji sezoni.
Organizacija »Truth Initiative« še navajajo: »Ker kajenje na televizijskih programih ni bilo temeljito raziskano kot tobačni posnetek v filmih, je upravičeno sklepati, da je možen podoben škodljiv
vpliv. Priljubljenost pretočnega prenosa na internetu skupaj s prodornim porastom kajenja v epizodah kaže na nastajajočo grožnjo novi generaciji.«
Glede na poročilo je v ameriških programih namenjenih mladim bilo 42 primerov prikazovanja tobaka med letoma 2015-2016. Vendar je ta številka narastla za 379 % na 201 primer. Komedija
»Čudovita gospa Maisel« (angl. The Marvelous Mrs. Maisel) predvajana na Amazon Prime Video upodablja like, ki kadijo v dveh sezonah, medtem ko Hulujeva komedija »Gap Year« vsebuje lik, ki
pogosto kadi.
Raziskava je predlagala, da bi vsi producenti video vsebin, ne glede na pretočni prenos na internetu, morali izključiti upodobitve tobaka v prihodnjih programih, ki so namenjeni mladim.
Robin Koval, generalni direktor organizacije »Truth Initiative je dejal: »Vsebina je postala nova tobačna reklama.«

Objavljeno dne 5.7.2019 na www.theguardian.com  

https://www.facebook.com/szotk?_rdr=p
http://www.zadihaj.net/
http://nvozdravje.si/
http://www.mz.gov.si/si/
https://fiho.si/
http://www.maribor.si/
https://www.keralkoholnimleko.si/
https://www.keralkoholnimleko.si/
https://www.facebook.com/alkoholnimleko/?hc_ref=ARTiRYnvyIKFtxFO6cdmfew8dJCt8rLYQ2OTm9tAc10fgO68GkSyWNZmuIkxq9o3Ox0&fref=nf
https://www.facebook.com/alkoholnimleko/?hc_ref=ARTiRYnvyIKFtxFO6cdmfew8dJCt8rLYQ2OTm9tAc10fgO68GkSyWNZmuIkxq9o3Ox0&fref=nf
https://www.facebook.com/alkoholnimleko/?hc_ref=ARTiRYnvyIKFtxFO6cdmfew8dJCt8rLYQ2OTm9tAc10fgO68GkSyWNZmuIkxq9o3Ox0&fref=nf
http://elearning-ensp.eu/
http://elearning-ensp.eu/
http://elearning-ensp.eu/
http://elearning-ensp.eu/
http://elearning-ensp.eu/
file:////192.168.0.90/Public/Skupno/MZ%20Javni%20razpis%202017_19/DEJ%202.2%20-%20E-novice/%20http://zadihaj.net/delavnica-epactt-2018/
http://elearning-ensp.eu/
https://zadihaj.net/podjetje-netflix-napoveduje-zmanjsanje-stevila-filmskih-scen-v-katerih-igralci-kadijo/
https://zadihaj.net/podjetje-netflix-napoveduje-zmanjsanje-stevila-filmskih-scen-v-katerih-igralci-kadijo/
https://www.theguardian.com/media/2019/jul/05/netflix-to-reduce-number-of-actors-smoking-on-screen-stranger-things


E-novice SZOTK

Kajenje elektronske cigarete povečuje možnosti za bolezni srca

Elektronske cigarete, so se pojavile na tržišču pred približno 15 leti. Čeprav je bilo od uvedbe elektronskih cigaret narejenih zelo malo raziskav, ki bi podprle priljubljeno trditev, da so »varnejše
alternative cigaretam«, so vseeno zelo priljubljene – še posebej med mladimi. Ker priljubljenost hitro narašča se v zadnjem času izvaja več raziskav o zdravstvenih učinkih rabe teh naprav,
vključno z raziskavo, ki jo je nedavno nazaj objavila Medicinska fakulteta ameriške Univerze Standford. Glede na raziskavo, kajenje elektronske cigarete lahko vodi do povečanega tveganja za
srčnimi obolenji.

Kajenje elektronske cigarete

Naprave elektronske cigarete so ročne naprave, ki segrejejo tekočino, s čimer se ustvari para, ki se nato vdihne. Tekočine so na voljo v različnih okusih, vključno s tradicionalnim okusom tobaka,
okusom mentola in celo z izbranim okusom sadja in smetane. Tekočine za elektronsko cigareto ne vsebujejo tobaka tako kot navadne cigarete. Poleg tega vse tekočine ne vsebujejo nikotina.
Tekočine za elektronske cigarete pa vseeno lahko vsebujejo sledi težkih kovin in drugih strupenih snovi. Koncentracija teh kemikalij pa je lahko zelo škodljiva. Kako natančno so lahko elektronske
cigarete škodljive, se še vedno ugotavlja, vendar zadnja raziskava Univerze Standford vsekakor kaže, da še zdaleč niso zdrava alternativa cigaretam, kot jih nekateri oglašujejo.

Endotelijske celice

Standfordska raziskava je uporabila endotelijske celice, da bi izmerila učinke kajenja elektronske cigarete na srčno-žilni sistem. Endotelijske celice segajo v notranjo površino krvnih žil in jih
najdemo v našem srčno-žilnem sistemu. So nujne za biološke procese, kot so strjevanje krvi, celjenje ran in nadzor nad vnetjem.
Zdravniki iz ameriške Univerze Stanford so proučevali endotelijske celice pred in po njihovi izpostavljenosti kemikalijam, ki so jih našli v različnih tekočinah. Zdravniki so uporabil tekočine
različnih arom. Uporabili so tako tiste, ki vsebujejo nikotin, kot tudi tiste brez nikotina. Nikotin je močno zasvojljiva kemikalija, ki se zaužije s kajenjem cigarete ali s kajenjem elektronske
cigarete. Ta raziskava je zanimiva zaradi ugotovitve, da je poškodba endotelijskih celic bila enaka ne glede na to ali je tekočina vseboval nikotin ali ne. Kajenje elektronske cigarete povzroča
škodo endotelijskim celicam, ne glede na to ali se kadi tekočina z ali brez nikotina. Škoda v celicah pa se je razlikovala med različnimi aromami. Ugotovili so, da aromi cimeta in mentola najbolj
škodujeta celicam.
Po podatkih CDC, 4,9 % (to je 1 od 20) osnovnošolcev in skoraj 21 % (to je 1 od 5) srednješolcev priznava, da uporabljajo elektronske cigarete. Med mladimi je ta izdelek zelo priljubljen
predvsem zaradi trženja le tega kot varnejša alternativa cigaretam. Poleg tega naprave za kajenje elektronske cigarete je lažje skriti in ne povzročajo izdajalskega vonja cigaret.

Objavljeno dne 10.6.2019 na www.usrecallnews.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.

3. evropska konferenca o zasvojenosti in odvisnosti, 23.-25.10.2019, Lisbona, Portugalska

Multidisciplinarna konferenca je namenjena za vzpostavitev foruma za znanstvenike in raziskovalce za izmenjevanje izkušenj in znanja na področju odvisnosti in zasvojenosti. Vse informacije o
oddaji prispevkov in prijavah se nahajo na spletni strani dogodka.

Vljudno vabljeni.

    Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je bilo 26. junija objavljenih šest razpisov za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s
področja zdravstva:

Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence tools.
Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcomes.
Improving patient access, understanding and adherence to healthcare.
Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and health-related quality of life data in cancer clinical trials.
Accelerating research & innovation for advanced therapy medicinal products.
Supporting the development of engineered T cells.

Upravičeni prijavitelji 
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka
mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

Razpisuje: Evropska komisija

Rok prijave: 26. 9. 2019

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Norveška fundacija MFMC sprejema prijave za sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju zmanjševanja emisij

Približuje se naslednji rok prijave na razpis Norveške fundacije MFMC za sofinanciranje komunikacijskih projektov, ki prispevajo k zmanjšanju antropogenih sprememb podnebja.

Podpirajo komunikacijske projekte z velikim potencialom za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer z vplivanjem na javno mnenje ter z zviševanjem podpore oblikovalcev politik za
potrebne spremembe.

Razpisuje: Minor Foundation for Major Challenges (MFMC)

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Rok prijave: 9. 8. 2019

REC: Podpora delovanju mrež NVO na EU ravni na področju podpore osebam s posebnimi potrebami, ki so s komisijo že sklenile okvirni partnerski sporazum v okviru
predhodnega razpisa

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za temeljne pravice in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju
oz. podpori delovanju mrež NVO na EU ravni na področju podpore osebam s posebnimi potrebami, ki so s Komisijo sklenile okvirni partnerski sporazum za obdobje 2018-2021 (Call for Proposals
VP/2017/014). Podpora se nameni delovanju mreže v letu 2020.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo evropske mreže NVO, ki so z Evropsko Komisijo sklenile štiriletni okvirni partnerski sporazum za obdobje 2018-2021 v okviru razpisa VP/2017/014 v letu 2017.

Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.900.000,00 EUR. Komisija bo podprla sedem mrež, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.
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Podrobne informacije najdete tukaj.

Rok prijave: 25. 9. 2019

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

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).
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Razpisuje: Evropska komisija

Vrednost razpisa: 96,3 milijona EUR 

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

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

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
http://zadihaj.net/soglasje-gdpr/
http://zadihaj.net/soglasje-gdpr/
http://zadihaj.net/soglasje-gdpr/
mailto:info@zadihaj.net
mailto:info@zadihaj.net

	Lokalni disk
	E-novice SZOTK


