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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

SZOTK vam želi vesele božične praznike in srečno leto 2020
Ob zaključku leta se Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) prisrčno zahvaljuje vsem bralcem elektronskih novic, vsem članom vsebinske mreže NVO varujejo naše
zdravje in vsem podpornikom naše mreže. Posebna zahvala gre Ministrstvu za zdravje RS, ki sofinancira program »Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med
prebivalci RS«, ter Mestni občini Maribor in Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO).
Potrudili se bomo vsem bralcem tudi v letu 2020 ponuditi širok izbor novosti s področja javnega zdravja in tobačne kontrole ter s tem pripomoči k bolj zdravemu jutri za vse.
Ob prihajajočih praznikih vam SZOTK želi prijetno vzdušje v krogu vaših najbližjih, v prihajajočem letu pa obilo zdravja, veselja in prijetnih trenutkov, ki naj trajajo vse leto.
Vesel Božič in srečno ter zdravo leto 2020!
Ekipa Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Ker alkohol ni mleko: Posledice našega odnosa do alkohola nosijo otroci
O problematiki alkohola, škodi in tudi stroških, ki jih le-ta povzroča na različnih področjih našega življenja, se veliko govori in piše.
Pa vendar obstaja področje, ki je izredno pomembno, a o njem ne govorimo dovolj ali pa vsaj ne dovolj glasno, da bi imelo kakšen viden učinek. Govorimo o vplivu in škodi, ki jo alkohol
povzroča našim otrokom in mladini.
S tem namenom je na pobudo različnih organizacij nastal projekt »Ker alkohol ni mleko«, ki želi izpostaviti, da problematika na področju alkohola obstaja in negativno vpliva na
razvoj in življenja naših otrok in mladine.
Pobudniki projekta na podlagi zelo zaskrbljujočih podatkov najnovejših raziskav opozarjajo, kako odnos odraslih (predvsem staršev, starih staršev in skrbnikov) ključno vpliva na navade mladih in
njihov odnos do alkohola. Tako je na podlagi podatkov raziskav v Sloveniji več kot šest od desetih sedmošolcev najpogosteje prvič v stiku z alkoholom doma in ne v šoli ali v družbi
prijateljev.
Z napačnim zgledom nehote pripomoremo, da v povprečju otroci prvič alkohol poskusijo že pri enajstih letih. Skoraj polovica otrok, ki prične piti v osnovnošolskih letih, od njega postane
zasvojena. Pri pitju v kritičnem obdobju mladostništva se namreč zasvojenost razvije že po enem letu, kar potrjujejo izsledki raziskav uglednih tujih raziskovalcev. Ugotovili so, da je skoraj 50
% mladih, ki so začeli piti alkohol pred 14. letom, kasneje postalo z njim zasvojenih.
Za mlade v aktivni fazi razvoja (puberteti) je zelo škodljivo tudi občasno pitje, saj ima alkohol zaradi škodljivega vpliva na razvijajoče se telo in razvoj možganov lahko posledice, ki trajajo vse
življenje. Če bi se tega zavedali, bi nas večina najverjetneje prevzela odgovornost in ravnala drugače.
Mi smo svojo podporo projektu že izkazali s podpisom na njihovi spletni strani in vas vabimo, da tudi vi oddate svoj glas. Vsak podpis šteje in vsak lahko prispeva svoj del pri doseganju
sprememb.
Namen kampanje je doseči zavedanje, da problematika obstaja ter doseči uvedbo celostne alkoholne politike skozi spremembo Zakona o omejevanju porabe alkohola in povezanih politik.
Podpisi bodo po koncu zbiranja predani Ministru za zdravje, ki je končno odgovoren za pripravo zakonodajnih ukrepov na tem področju. Pobudniki projekta pa se bodo še naprej trudili
ozaveščati o škodi, ki jo povzroča pitje alkohola v mladosti ter doseči bolj celostno alkoholno politiko v Sloveniji, ki bo pomagala to škodo zmanjšati in preprečiti.
Kliknite tukaj in oddajte svoj glas >>
Dodatne informacije o projektu:
Spletna stran: https://www.keralkoholnimleko.si/
FB: https://www.facebook.com/alkoholnimleko/
Email: info@keralkoholnimleko.si
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Vpliv dviga trošarin na tobačne izdelke na stopnjo kajenja v Avstraliji
Nedavno je v medicinskem žurnalu The Lancet izšla študija o učinkih dviga trošarin na tobačne izdelke na stopnjo kajenja v Avstraliji. Avstralija je v želji, da nadgradi ukrepe tobačnega nadzora
preteklega desetletja, 30. aprila 2010 nenapovedano dvignila trošarine na tobačne izdelke za 25 %. Temu je sledila napoved, da bo postala ena redkih držav na svetu, ki bo uvedla vsakoletno
12,5 % povišanje trošarin začenši z decembrom 2013. Raziskovalci so v študiji pregledali učinke višjih cen tobačnih izdelkov na stopnjo kajenja v državi.
Raziskava je z anketami zajela 480.815 oseb – prebivalcev Avstralije starih 14 let in več, v 5 prestolnicah zveznih držav. Raziskovalci so izdelali statistični model, v katerem so zajeli mesečno
stopnjo kajenja industrijsko proizvedenih cigaret in tobaka za zvijanje. Celotni statistični vzorec so razdelili na podskupine glede na socialno-ekonomski položaj posameznika. Časovna obdobja na
katerih so merili učinke so bila: Od maja 2001 do aprila 2010; od maja 2010 do novembra 2013; in od decembra 2013 do aprila 2017.
Rezultati so pokazali, da je dvigu tobačnih trošarin za 25 %, sledil takojšen padec stopnje kajenja za 0,7 odstotnih točk, hkrati pa se je začel kazati dolgotrajen trend upadanja stopnje kajenja
industrijsko proizvedenih cigaret, medtem ko se je po zvišanju trošarin, med mesecem majem 2010 in mesecu novembru 2013, povečala stopnja kajenja tobaka za zvijanje. V obdobju začetka
napovedanega dviga trošarin za 12,5 % so znanstveniki zaznali takojšen dodaten padec v stopnji kajenja za 0,99 odstotnih točk, čemur je sledil dodaten vsesplošen trend mesečnega zniževanja
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za približno 0,044 odstotnih točk, predvsem zaradi nadaljevanja zniževanja kajenja industrijskih cigaret, in pa tudi zaradi prenehanju višanja stopnje uporabe tobaka za zvijanje. V 16-letnem
obdobju se je vrednost trošarine na tobačne izdelke podvojila. Takojšnji upad kajenja cigaret in sprememba v trendu kajenja tobaka za zvijanje je bil najbolj značilen pri skupini ljudi z nižjim
socialno-ekonomskim položajem. V mesecu maju leta 2001 je kadilo 22,6 % Avstralcev, medtem ko je aprila 2017 stopnja kajenja upadla na 12,8 %. Stopnja kajenja se je v tem obdobju torej
zmanjšala za 43,4 %. Stopnja kajenja se je najbolj zmanjšala pri osebah z višjim socialno-ekonomskim položajem (iz 20,3 % na 9,6 %), medtem ko se je stopnja kajenja osebam z nižjim
socialno-ekonomskim položajem znižala nekoliko manj (iz 26,7 % na 18,2 %).
Študija je pokazala, da so znatna povišanja tobačnih trošarin učinkovita pri zmanjševanju kajenja, tako v obliki enkratnega nenapovedanega dviga, kot tudi v obliki napovedanih ponavljajočih se
dvigov trošarin. Vendar pa raziskava kaže, da je take oblike dvigov treba nujno strukturirati tako, da se enakomerno odražajo na ceni cigaret in tobaka za zvijanje. Avtorji študije še navajajo, da
se morajo politike tobačne kontrole snovati tako, da gredo v smeri preprečevanja izrabljanja trošarinskih dvigov v korist ene skupine izdelkov na račun drugih in s tem omejevanje učinkovitosti
takšnih ukrepov.
Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno dne 20. 11. 2019 na The Lancet Public Health
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Obeležje ob Dnevu brez cigarete, 31.1.2019, Celje, Slovenija
Vsako leto se na dan 31. januarja obeležuje Dan brez cigarete. V Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo bomo skupaj s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma
Celje na ta dan izvajali: Promocijo zdravja (demonstracija delovanja pljuč kadilca in nekadilca); Meritve ogljikovega monoksida v izdihanem zraku; Svetovanja za opuščanje kajenja in zdravega
življenjskega sloga. Vse storitve bodo za obiskovalce brezplačne.
Vabimo vas, da se obeležja udeležite v petek, dne 31.1.2019, v prostorih Centra za krepitev zdravja Celje, Gregorčičeva ulica 3, Celje. Obeležje se prične ob 10:00 in bo predvidoma trajalo do
16:00.
Veselimo se srečanja z vami.
Tiskovna konferenca ob Svetovnem dnevu boja proti raku, 4.2.2019, Ljubljana, Slovenija
Svetovni dan boja proti raku je spodbuda za ozaveščanje in izobraževanje o dejstvih glede raka in kaj lahko storimo s primerno preventivo, zgodnjim odkrivanjem, dostopnostjo primernega
zdravljenja in oskrbe. Mednarodna organizacija za raziskavo raka (UICC) je tudi letos ob tem dnevu pripravila strokovno gradivo ob geslu »Jaz sem in jaz bom«, saj s pravilno izbiro svojega
življenjskega sloga lahko preprečimo veliko oblik raka.
Tobak je največji preprečljivi dejavnik tveganja za nastanek raka.
Raba tobaka dokazano povzroča približno 15 različnih vrst raka, kot so rak ustne votline, pljučni rak, rak jeter, trebuha, črevesja in jajčnikov ter nekatere vrste levkemije. Opustitev kajenja pri
katerikoli starosti lahko korenito spremeni življenje in njegovo kakovost ter podaljša življenjsko dobo. Slovenija želi slediti zgledu držav, ki ustvarjajo družbo brez tobaka, kjer bo delež kadilcev
pod 5%.
V Sloveniji so na voljo številne oblike pomoči oz. programi za opuščanje kajenja, ki jih nudijo javne zdravstvene ustanove in prav tako nevladne organizacije. Največje koristi za zdravje
posameznik pridobi, če kajenje opusti pred 40. letom starosti.
V torek, dne 4.2.2019, bomo ob Svetovnem dnevu boja proti raku v sodelovanju z Zavodom IZRIIS, Zvezo društev za boj proti raku in Društvom za boj proti raku Štajerske priredili tiskovno
konferenco v Hiši Evropske Unije v Ljubljani ob 10 uri. Program konference bomo objavili v kratkem na naši spletni strani.
Udeležba je brezplačna.
Vabljeni.
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 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
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.
    Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni naročilo: Izvedba nacionalne raziskave o zdravstveni pismenosti 2020
Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil javno naročilo za izvedbo Nacionalne raziskave o zdravstveni pismenosti 2020. Predmet javnega naročila je osebno anketiranje za izvedbo
Nacionalne raziskave o zdravstveni pismenosti 2020. Pogodba se sklepa za čas do 30.6.2020.
Razpisuje: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Podrobne informacije najdete tukaj.
Rok prijave: 24. 12. 2019
Javni razpis za izbor operacij "Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v kohezijski regiji vzhodna
Slovenija"
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev
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za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem
času, zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih.
Upravičeni prijavitelji
Pogoj za kandidiranje na javnem razpisu je oblikovanje konzorcija, kjer je prijavitelj dom za starejše iz 50. člena ZSV, skladno s 1. točko 6. člena PSNSVS in izvaja storitve v javni mreži. V kolikor
prijavitelj ni izvajalec storitev pomoči na domu, se lahko za izvajanje omenjenih storitev poveže s subjektom, ki je izvajalec storitve pomoč družini na domu in izvaja storitve v javni mreži ter
deluje na geografskem območju, ki ga pokriva konzorcijski partner zdravstveni dom.
Prijavitelj se mora za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR, povezati v konzorcij, kjer je obvezni partner zdravstveni dom, kot izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti.
Dodatni partnerji v konzorciju so lahko območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na območju prijavitelja, subjekti, ki izvajajo zdravstvene in socialno varstvene storitve in
programe v javni mreži, lekarne, nevladne in humanitarne organizacije, zavodi in skupnosti zavodov, drugi subjekti, ki lahko s svojim delovanjem pripomorejo k izvajanju ukrepov.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Ministrstvo za zdravje
Vrednost razpisa: 13.173.000,00 EUR
Podrobne informacije najdete tukaj.
Rok prijave: 23. 12. 2019
Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki jih izvajajo pravne osebe
javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti,
določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.
Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:
preprečevanje nasilja;
zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti);
duševno zdravje;
brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine);
otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju;
starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju;
podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov;
socialno vključevanje Romov;
druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku
deložacije, podpora žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč: programi vključujejo informiranje in svetovanje, koordinacijo, podporo
ter izvajanje pomoči in samopomoči.
Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov:
Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2020 do vključno 2026
Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2020
Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene programe je 6. januar 2020, rok za razvojne socialnovarstvene programe je 20. januar 2020.
Upravičeni prijavitelji
Prijavitelj javnega ali razvojnega socialnovarstvenega programa mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje;
je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo
brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ali ima status humanitarne
organizacije ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem
interesu na področju družinske politike ali status invalidske organizacije ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu
organizacije.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo
Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialnovarstvene programe za leto 2020 je 4.500.000 evrov. Sredstva se bodo najprej namenila za javne socialnovarstvene
programe, nato pa za razvojne socialnovarstvene programe.
Podrobne informacije najdete tukaj.
Rok prijave: 20. 1. 2020
Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Maribor
Predmet razpisa je izbira kulturnih projektov mariborskih nevladnih in drugih zasebnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture, ki bodo izvedeni v letu 2020 na območju Mestne občine
Maribor oz. v primeru gostovanja projekta v tujini in jih bo sofinancirala Mestna občina Maribor.
Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin:
uprizoritvene umetnosti,
glasbene umetnosti,
vizualne umetnosti,
intermedijske umetnosti,
knjiga,
kulturna dediščina
film in avdiovizualne dejavnosti.
Upravičeni prijavitelji
Upravičene osebe po tem razpisu so:
nevladne organizacije (ki ustrezajo opredelitvam po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18)), ki so registrirane za opravljanje različnih kulturno umetniških
dejavnosti, dejavnosti s področja kulturne dediščine ali za posredovanje kulturnih dobrin, so poslovno sposobne (nimajo blokiranih računov ali prepovedi poslovanja) in imajo sedež v
Mestni občini Maribor;
druge zasebne organizacije, ki so registrirane za opravljanje različnih kulturno umetniških dejavnosti, dejavnosti s področja kulturne dediščine ali za posredovanje kulturnih dobrin, so
poslovno sposobne (nimajo blokiranih računov ali prepovedi poslovanja) in imajo sedež v Mestni občini Maribor;
samozaposleni na področju kulture, ki so na dan oddaje prijave na ta razpis ter vpisani v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor
Razpisuje: Mestna občina Maribor
Vrednost razpisa: 288.472,00 EUR.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 31.1.2019
Javno naročilo EU: Študija o zdravju in dobrem počutju glasbenih ustvarjalcev
Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mlade, šport in kulturo je v okviru pripravljalnega ukrepa „Glasba premika Evropo – podpora evropski glasbeni raznolikosti in talentom“
objavil javno naročilo za izvedbo strokovne študije o zdravju in dobrem počutju glasbenih ustvarjalcev.
Študija bo zagotovila splošen pregled tveganj, ki so povezana z zdravjem pri delu in s katerimi se soočajo glasbeniki in glasbeni ustvarjalci, ter pregled obstoječih pobud v EU, ki prispevajo k
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preprečevanju in obravnavi škodljivih vplivov na zdravje, povezanih z nastopanjem in glasbenim ustvarjanjem. V študiji je treba opredeliti dobre prakse, uspešne ukrepe in izkušnje. Na podlagi
analize teh primerov je treba v študiji opredeliti možne rešitve, povezane z vprašanjem, kako izboljšati zdravje, delovne pogoje in dolgoživost karier glasbenikov in glasbenih ustvarjalcev.
Upravičeni prijavitelji
Na poziv se lahko prijavijo upravičeni prijavitelji, katerih projekti so bili izbrani na razpisih programa Erasmus+ Mladi v akciji v letih 2018 in 2019 ter v letu 2019 aktivnosti iz sofinanciranih
projektov Erasmus+ še potekajo. Prijavitelj mora imeti sedež ali sedež poslovne enote na območju MOM. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mlade, šport in kulturo
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 3. 2. 2020
Erasmus+: Ključni ukrep 3 - Podpora za reformo politik - Socialno vključevanje in skupne vrednote: Prispevek na področju izobraževanja in usposabljanja
S tem razpisom za zbiranje predlogov bodo podprti projekti nadnacionalnega sodelovanja na področju splošnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja odraslih. Razpis obsega dva
sklopa, in sicer za splošno izobraževanje in usposabljanje (sklop 1) ter za izobraževanje odraslih (sklop 2).
Sklop 1 – splošno izobraževanje in usposabljanje
Projekti, predloženi v okviru tega sklopa, morajo biti namenjeni: 1. razširjanju in/ali povečevanju dobre prakse na področju vključujočega učenja, uvedene zlasti na lokalni ravni. V okviru tega
razpisa povečevanje pomeni izvajanje dobre prakse v širšem obsegu/njen prenos v drugo okolje ali njeno izvajanje na višji/sistemski ravni; ali 2. razvoju in izvajanju inovativnih metod in praks
za spodbujanje vključujočega izobraževanja in skupnih vrednot.
Sklop 2 – izobraževanje odraslih
Cilj tega sklopa je podpreti projekte za vzpostavitev ali nadaljnji razvoj nadnacionalnih ali nacionalnih mrež izvajalcev izobraževanja odraslih. Ti projekti morajo prispevati h gradnji zmogljivosti
izvajalcev izobraževanja odraslih, da bi se izvajala evropska politika za izobraževanje odraslih na nacionalni in regionalni ravni. Predlogi se morajo nanašati na enega od naslednjih treh splošnih
ciljev: 1. v sodelujočih državah zagotavljanje pomoči pri vzpostavljanju novih nacionalnih ali regionalnih mrež izvajalcev izobraževanja odraslih in olajšanje njihovega vključevanja v evropsko
sodelovanje; ali 2. v sodelujočih državah zagotavljanje podpore za gradnjo zmogljivosti obstoječim nacionalnim ali regionalnim mrežam izvajalcev izobraževanja odraslih in izboljšanje njihovega
sodelovanja na evropski ravni; ali 3. krepitev obstoječih nadnacionalnih mrež izvajalcev izobraževanja odraslih prek vzajemnega učenja in svetovanja ter gradnje zmogljivosti.
Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju splošnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja odraslih, ali drugi družbeno-gospodarski sektorji ali
organizacije, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. kulturne organizacije, civilna družba, športne organizacije, centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije itd.).
Visokošolske institucije morajo imeti Listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE).
Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav, vključenih v program: — države članice Evropske unije, — države EFTA/EGP: Islandija,
Lihtenštajn, Norveška, — države kandidatke za članstvo v EU: Severna Makedonija, Turčija in Srbija.
Sklop 1: Za ta sklop morajo partnerstvo sestavljati najmanj štiri upravičene organizacije iz štirih različnih držav, vključenih v program. Če so v projekt vključene mreže, morata konzorcij
sestavljati vsaj dve organizaciji, ki nista članici mreže, v konzorciju pa morajo biti skupno zastopane vsaj štiri upravičene države.
Sklop 2: Za ta sklop morajo partnerstvo sestavljati najmanj štiri upravičene organizacije iz štirih različnih držav, vključenih v program. Če je ena od štirih organizacij obstoječa nadnacionalna
mreža, morata biti v projekt vključeni vsaj dve organizaciji, ki nista članici te mreže.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Vrednost razpisa: Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 20.000.000 EUR, in sicer 14.000.000 EUR za sklop 1 (splošno
izobraževanje in usposabljanje) in 6.000.000 EUR za sklop 2 (izobraževanje odraslih).
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 5. 2. 2020
Nazaj na vrh
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Od prejemanja e-novic se lahko odjavite tukaj.
Lahko pa nam pišete na elektronski naslov info@zadihaj.net

