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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

ZDRAVO NA ZABAVO sreda 8. julij 2020
Dne 8.7. je Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo izvedla program »Zdravo na zabavo« ob otvoritvi košarkaških igrišč v mariborskem Magdalenskem parku.
Mladim je bilo predstavljeno zdravo preživljanje prostega časa in zabave brez kajenja, pitja alkoholnih pijač in uživanja zdravju nevarnih substanc. Ob vodenih aktivnostih so bili na voljo tudi
rekviziti in poligon.
Upoštevani so bili vsi zaščitni parametri NIJZ glede COVID-19.
Soorganizator programa (partner v projektu) je bilo Združenje za alkoholno politiko in tobak. Sodeloval je tudi Pikin center.
Program podpira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
Več o tem najdete na: https://www.facebook.com/szotk/

Objava članka v mednarodnem žurnalu EC Pulmonology and Respiratory Medicine, 15.7.2020
V mednarodnem žurnalu ECronicon Pulomonology and Respiratory Medicine je bil v okviru 8. izdaje 9. knjige objavljen članek o kratkem razvoju tobačne kontrole v Sloveniji in povzetku metaanalize elastičnosti povpraševanja po tobačnih izdelkih v 17. državah, izdelane v okviru SZOTK.
V uvodu je kratko predstavljen začetek prizadevanj za zmanjšano razširjenost kajenja v državi v prvem desetletju 21. stoletja, čemur sledi splošna ocena politike tobačnega nadzora v Sloveniji
ter zadnji uspehi na tem področju s pomočjo nevladnega sektorja. Slovenija je po Lestvici tobačne kontrole za 2019 (Tobacco Control Scale) med 36. državami napredovala največ (za 20 mest).
Več o tem najdete v izvirniku članka na: https://www.ecronicon.com/ecprm/ECPRM-09-00649.php
Udeležbe na "webinarjih" (spletnih seminarjih)
Julija in avgusta je SZOTK aktivno sodelovala na naslednjih seminarjih.
Webinar "Pospešeno delovanje celotne družbe v naslednjem desetletju"
organizacije Action for Sustainable Development v torek 14. julija 2020.
Civilna vključenost je pomembna. Webinar je pregledal najboljše prakse vključenosti organizacij civilne družbe. Predstavljene so bile izkušnje angažiranosti skupin na nacionalnem, regionalnem in
globalnem nivoju. COVID-19 pandemija je poudarila pomembnost procesov, ki resnično vključujejo ljudi (na primer interaktivna digitalna angažiranost).
Vir: https://action4sd.org/event/whole-of-society-for-an-accelerated-decade-of-action-delivering-a-whole-of-society-approach-to-an-accelerated-decade-of-action-enabling-strong-civil-societyengagement-in-the-voluntary-nati/
Evropski seminar "Okrepitev duševnega zdravja 2020"
organizacije Mental Health Ireland, Mental Health Europe & Community Partners v petek 24. julija 2020 (aktivna udeležba SZOTK)
Pomembno je imeti upanje v življenju. Upanje pomeni, da se naše življenje lahko izboljša in da lahko imamo kvalitetno življenje, tudi če imamo včasih težave z duševnim zdravjem.
Okrepitev duševnega zdravja nam da možnost, da sami sprejmemo odločitve tudi glede svoje nege, oskrbe in okrevanja.
Seminar je poudaril naslednje teme:
- osredotočenost na povezavo med ljudmi
- posledice prisilnih intervencij
- oglaševanje človekovih pravic in podporni sistemi, ki izvajajo te pravice
- podpora vrstnikov: ljudi, ki so v preteklosti imeli enako težavo in so jo premagali
- mednarodna konvencija o pravicah invalidov (https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html)
- velik vpliv imajo znane osebnosti, ki javno spregovorijo o težavah z duševnim zdravjem, na primer britanska princa William in Harry in britanski politiki Charles Walker, Kevan Jones in Alastair
Campbell
- skrb za nase duševno zdravje se nikoli ne konča.
Delavnica »Podpora vrstnikov« je predstavila odnos med prejemnikom podpore in vrstnikom, ki podporo nudi (aktivna udeležba SZOTK):
- govori se eno po eno
- pomembna sta prijaznost in sočutje
- spoštujejo se razlike v mnenju
- ozračje naj bo čim bolj sproščeno
- naj bo tudi malo zabavno.
Naloga vrstnika je, da posluša. Prejemniku podpore ne pove, kaj mora narediti. Prejemnik podpore sam pove, kaj potrebuje. Vrstnik samo olajša to, kar prejemnik podpore želi narediti.
Celoten seminar je dostopen na naslednjih povezavah:
https://www.youtube.com/watch?v=9-y7AHEPtyw in https://www.mentalhealthireland.ie/empoweringrecovery/
Webinar "Nesorazmerja v reproduktivnem zdravju" društva za preventivne raziskave 29. julija 2020
Obstajajo velike razlike v zdravju ranljivih skupin in zdravju širše populacije. Gre za etnične manjšine, ljudi na podeželju, ljudi z nižjimi dohodki, spolne manjšine in druge skupine. Na obolevnost
in umrljivost nosečnic vplivajo družbeni, gospodarski, strukturni in regionalni dejavniki. Nacionalni inštitut za zdravje otrok in človeški razvoj v ZDA zmanjšuje te razlike s sodelovanjem s
partnerji v skupnosti, delavnicami, štipendijami in predvsem nadaljnjimi raziskavami zdravja nosečnic v ranljivih skupinah.
Vir: https://www.preventionresearch.org/2020-annual-meeting/
Webinar "Odgovornost tobačne industrije v času epidemije COVID-19" organizacije STOP 29. julija 2020
V Južni Afriki je bila prodaja tobačnih in povezanih izdelkov prepovedana 26. marca 2020. Tobačna industrija trdi, da izgublja ogromne količine denarja. Začela je sejati dvome o škodljivosti
tobaka in razširila napačne trditve, da nikotin nudi zaščito pred virusom SARS-CoV-2. V medijih so se pojavili članki o gospodarski škodi, ki bi jo naj prepoved prodaje tobačnih in povezanih

tobaka in razširila napačne trditve, da nikotin nudi zaščito pred virusom SARS-CoV-2. V medijih so se pojavili članki o gospodarski škodi, ki bi jo naj prepoved prodaje tobačnih in povezanih
izdelkov povzročila. Tobačna podjetja so se odločila za tožbo Južne Afrike na višjem sodišču. V času epidemije je država doživela največji upad kajenja v svoji zgodovini.
Vir: https://exposetobacco.org/resources/hold-tobacco-accountable/

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Vladni organi v Španiji opozarjajo, da kajenje in elektronske cigarete povečata tveganje okužbe z virusom SARS-CoV-2
V Španiji je Komisija za javno zdravje v začetku julija opozorila, da kajenje lahko poveča tveganje okužbe s virusom SARS-CoV-2. Predlagala je izogibanje kajenju in inhaliranju el. cigaret v
družabnih situacijah. Špansko ministrstvo za zdravje je predlagalo, da se tobak in el. cigarete ne uporabljajo v družbenih okoljih. Samo kajenje in uporaba el. cigaret se naj omejita na ločene
odprte prostore.
"Obstajajo aktualni dokazi, da kajenje negativno in škodljivo vpliva na razvoj virusa SARS-CoV-2. Vedno več je dokazov, da ima uporaba elektronskih cigaret škodljive učinke na zdravje prizadeta so predvsem pljuča in srčno-žilni sistem. To lahko poveča tveganje resnih zapletov pri okužbi z virusom SARS-CoV-2.
Vir:
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/03/c_139184338.htm

Špansko ministrstvo za zdravje sporoča, da kajenje lahko pomaga širiti virus SARS-CoV-2
Ministrstvo omenja, da zraven zdravstvenega tveganja, lahko tobak pomaga pri širjenju virusa SARS-CoV-2. To bi se naj zgodilo, ko pride roka v stik s cigareto, usti in masko. Ministrstvo omenja
tudi dejstvo, da kajenje sprošča respiratorne kapljice iz ust, kar naj bi pomagalo širjenju virusa.
Viri:
https://www.theolivepress.es/spain-news/2020/07/02/cigarettes-can-help-transmit-coronavirus-according-to-spains-health-ministry/
Navade odraslih kadilcev v Združenem Kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske: 2019
-

14,1 % ljudi starih 18 let in več je kadilo cigarete, kar predstavlja 6,9 milijona ljudi
delež aktualnih kadilcev se je zmanjšal od 14,7% v 2018 na 14,1% v 2019
v Angliji je kadilo 13,9% odraslih, V Walesu 15,5% odraslih, 15,4% na Škotskem in 15,6% v Severni Irski
v celotnem Združenem Kraljestvu je kadilo 15,9% moških in 12,5% žensk
tisti med 25 in 34 let so imeli največji delež kadilcev, to je 19,0%
približno 1 od 4 (23,4%) ljudi v fizičnih zaposlitvah je kadilo, kar je približno 2,5 krat več kot zaposleni v poslovodnih in strokovnih zaposlitvah (9,3%)
v Veliki Britaniji več kot polovica (52,7%) sedanjih kadilcev starih 16 in več rekla, da želi prenehati kajenje. 62,5% tistih, ki so kadarkoli kadili, so rekli, da so prenehali
V Veliki Britaniji je 5,7% anketiranih v 2019 reklo, da trenutno uporabljajo el. cigarete, kar je približno 3 milijoni odraslih v prebivalstvu.

Vir:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/adultsmokinghabitsingreatbritain/2019

Kajenje na Norveškem
Zakon prepoveduje kajenje v večini notranjih delovnih mestih in notranjih javnih površinah. Izjeme so bivalni prostori v institucijah, ki nadomeščajo dom stanovalcev, ter do največ ene polovice
hotelskih sob. Prepovedano je kajenje v vseh sredstvih javnega transporta. Kajenje je tudi prepovedano na zunanjih površinah vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol ter v bližini vhodov v zdravstvene
institucije in javna podjetja. Regionalni pristojni organi ne smejo sprejeti zakonov, ki so strožji od nacionalnega zakona.
Vir:
https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/norway/summary

Kajenje na Švedskem
Kajenje je dovoljeno na določenih območjih na večini delovnih mest in javnih površin. Dovoljeno je tudi na določenih območjih v javnem transportu. Zelo malo je omejitev glede kajenja na
zunanjih površinah. Te so na primer zunanje površine, namenjene skrbi za otroke, šolskim aktivnostim ali drugim aktivnostim, namenjenim otrokom in mladim ljudem. Regionalni pristojni organi
lahko sprejmejo zakone, ki so strožji od nacionalnega zakona.
Vir:
https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/sweden/summary

Bosna in Hercegovina potrebuje nove zakone za tobačni nadzor
Ko je Bosna in Hercegovina (BIH) podpisala Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom v 2009, se je zadolžila, da bo sprejela in implementirala zakonodajo
za preventivo in zmanjšanje tobačne porabe. Kljub tej mednarodni dolžnosti še BIH ni uskladila svojih zakonov s to konvencijo.
Skoraj 40% prebivalcev BIH je aktivnih kadilcev. Uporaba tobaka in izpostavljenost tobačnemu dimu povzročata resne zdravstvene posledice, imajo pa tudi gospodarske, okoljske in družbene
posledice. Ta zdravstvena situacija je še posebej pomembna zdaj v času COVID-19 pandemije. Zato se moramo vsi zavedati, da tobak predstavlja resno grožnjo zdravju tisočih prebivalcev BIH.
Članek poziva oblasti BIH, da nujno sprejme novo zakonodajo na področju tobačne kontrole.
Vir:
https://www.sarajevotimes.com/164915-2/
Ko so začele veljati odločbe o enotni embalaži, je v Združenem Kraljestvu prodaja tobaka padla hitreje
Raziskave so pokazale, da je prodaja cigaret padla za približno 20 milijonov na mesec potem, ko so bili pred tremi leti uvedeni strožji davki in pravila o enotni embalaži.
Pred uvedbo novih pravil maja 2017 se je prodaja cigaret znižala za okoli 12 milijonov na mesec.
Združeno Kraljestvo je bila druga država, ki je implementirala zakon o enotni embalaži. Avstralija je bila prva.
Ustanova za raziskavo raka in srca (Cancer Research UK and the British Heart Foundation) je financirala raziskavo o tobaku, ki je bila objavljena julija 2020 v publikaciji Nadzor tobaka (Tobacco
Control). Glede na to, da je virus SARS-CoV-2 grožnja prodaji tobaka, in da je enotna embalaža vedno bolj uveljavljena, so rezultati te raziskave dodatna slaba novica za tobačna podjetja.
Raziskava je ugotovila, da je po implementaciji strožjih pravil čisti prihodek tobačne industrije padel za 13%, od 231 milijona britanskih funtov na mesec na 198 milijona britanskih funtov na
mesec.
Raziskava je tudi ugotovila, da kadilci opuščajo dražje znamke, ker se embalaža ne sme več razlikovati od cenejših proizvodov.
Vir:
https://www.theguardian.com/society/2020/jul/13/uk-tobacco-sales-fell-faster-after-plain-packaging-rules-came-into-force-cigarettes
Uporaba el. cigaret med mladimi nekadilci v Avstraliji se je v šestih letih povečala štiri krat

Uporaba el. cigaret med mladimi nekadilci v Avstraliji se je v šestih letih povečala štiri krat
Vedno manj Avstralcev dnevno kadi tobak, vedno več pa jih uporablja el. cigarete. Med 2016 in 2019 se je uporaba el. cigaret povečala v vseh starostnih skupinah, a najbolj med mladimi.
Medtem pa je delež mladih, ki uživajo alkohol na tvegani ravni, med 2001 in 2019 padel. Ta vzorec je bil opazen pri vseh starostnih skupinah pod letom 40, a najbolj pri najstnikih.
Vir:
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jul/16/e-cigarette-use-among-young-australian-non-smokers-quadruples-in-six-years-survey-finds
Strožji uvoz el. cigaret je dobra novica za zdravje Avstralcev, še posebej mlajših
Od 2021 bo za dostop do el. cigaret in njim povezanim proizvodom (ki vsebujejo tekoči nikotin) v Avstraliji potreben zdravnikov recept. S tem se bo zagotovilo, da je tekoči nikotin obravnavan
kot strupena in zasvajajoča snov in ni oglaševana mladim ljudem. Ta omejitev začne veljati prvega januarja 2021.
Tako bo Avstralija zavarovala mlajše ljudi in se bo izognila usodi držav, kot so ZDA, kjer je uporaba el. cigaret v srednjih šolah v 12 mesecih porasla za 78%.
Vir:
https://theconversation.com/making-it-harder-to-import-e-cigarettes-is-good-news-for-our-health-especially-young-peoples-141986

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL INTERNATIONAL CONFERENCE / ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA - HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION
/ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE, 18. september 2020
Konferenca bo potekala v okviru projekta »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL:
Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Rok prijave: 20. avgust 2020!
Konferenca bo v sklopu plenarnih predavanj, tematskih sekcij in okrogle mize obravnavala vse vidike starosti delovno aktivne populacije. Svoja dela bo v okviru programa predstavilo več kot 80
strokovnjakov iz različnih strokovnih in raziskovalnih področij, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z varovanjem in promocijo zdravja delovno aktivnih.
Udeležba na konferenci je za vse udeležence BREZPLAČNA,
prijava je obvezna.
Več informacij o konferenci je dostopnih na konferenčni spletni strani: www.healthconference.fvz.upr.si
KONFERENCA: KAKO LOKALNE SKUPNOSTI MERIJO IN UČINKOVITO ZMANJŠUJEJO SVOJE IZPUSTE TOPLOGREDNIH PLINOV
Umanotera in društvo Focus vabita na 5. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste
toplogrednih plinov, ki bo potekala 19. novembra 2020 v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
Na poldnevni konferenci boste izvedeli več o finskem sistemu spremljanja izpustov toplogrednih plinov, ki ga uporablja že več kot 70 občin in ki je privedel do številnih inovativnih podnebnih
projektov v praksi. Strokovnjaki Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA) bodo predstavili podnebno-energetsko načrtovanje v primorskih občinah, s katerim stremijo k energetski
neodvisnosti regije. Predstavljeni pa bodo tudi navdihujoči slovenski primeri projektov zniževanja izpustov na področju energetike in mobilnosti.
Drugi del dogodka bo namenjen praktični delavnici o merjenju izpustov in načrtovanju ukrepov blaženja podnebnih sprememb v lokalnih skupnostih.
Več informacij lahko najdete tukaj: https://www.cnvos.si/aktualno/4272/konferenca-kako-lokalne-skupnosti-merijo-in-ucinkovito-zmanjsujejo-svoje-izpuste-toplogrednih-plinov/

Znanstvena in strokovna mednarodna konferenca "ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE", 18.11.2020, Grand hotel Portorož
4. letna znanstvena in strokovna mednarodna konferenca “Zdravje delovno aktivne populacije” Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem bo potekala 18. septembra 2020 v Grand
hotelu Portorož, v okviru projekta »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«.
Program konference se bo osredotočil na zdravstvene probleme delovno aktivne populacije, predstavljene bodo aktualne študije na tem področju in novi pristopi, ki se uporabljajo v praksi. Rdečo
nit konference bodo predstavljali aktualni problemi in izzivi na področju preventive in promocije zdravja, ki bodo obravnavani v sklopu različnih vsebinskih področij:
- ohranjanje in krepitev zdravja delovno aktivne populacije
- prehrana in hidracija delovno aktivne populacije
- uporaba IKT na področju zdravja delovno aktivne populacije
- fizioterapevtske in kineziološke priložnosti pri delovno aktivni populaciji
Vpogled v aktualne trende na omenjenem področju bodo podali vabljeni predavatelji iz vrst vidnejših in uglednih nacionalnih in tujih institucij.
Konferenca je namenjena strokovnjakom iz prakse, študentom, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, vodilnim kadrom v podjetjih in njihovim delavcem ter vsem, ki se posredno ali
neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok. Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.
Več o tem najdete tukaj.
ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA »Strategije za promocijo reproduktivnega zdravja: pregled stanja in izzivi«, 17. september 2020, UP FVZ, Izola,
(predavalnica 4, 3. nadstropje)
Znanstvena in strokovna mednarodna konferenca “Strategije za promocijo reproduktivnega zdravja: pregled stanja in izzivi” Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem bo potekala 17.
septembra 2020 na UP FVZ v Izoli, v okviru projekta PreconNet (»PRECONCEPTION HEALTH OF YOUTH, bridging the gap in and through education« v slovenskem prevodu »Reproduktivno zdravje
mladih: s pomočjo izobraževanja nad primanjkljaj znanja«).
Konferenca je namenjena predstavitvi sodobnih pristopov na področju problematike učenja/poučevanja reproduktivnega zdravja, ki jih razvijamo v okviru projekta PreconNet. Konferenca bo
organizirana na način, da lahko končni uporabniki, tj. vsi zdravstveni delavci, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko reproduktivnega zdravja (npr. medicinske sestre promotorke zdravja,
babice, medicinske sestre v ambulanti družinske medicine, itn.), spoznajo model učenja/poučevanja problematike reproduktivnega zdravja in razvita orodja, ki jih bodo lahko neposredno vključili
v svoje delo.
Konferenca je namenjena vsem zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko reproduktivnega zdravja, študentom zdravstvene nege, babištva in ostalih zdravstvenih
smeri.
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.
Konferenca je financirana iz sredstev Erasmus+ KA2 (»Sodelovanje pri inovacijah in izmenjava dobrih praks«), udeležba na konferenci je BREZPLAČNA.
Več o konferenci (prijava, dodatne informacije) najdete tukaj.
19. FESTIVAL NEVLADNIH ORGANIZACIJ LUPA
19. Lupa zagotovo bo, v četrtek 10. septembra med 10. in 18. uro. Stojnice in spremljevalni program bo letos potekal samo zunaj.
Prijave se zbirajo do 20. avgusta.
Na delavnico se lahko prijavite tukaj: https://www.cnvos.si/novice/2574/19-festival-nevladnih-organizacij-lupa-bo/

Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Nagrada EESO za solidarnost civilne družbe: Civilna družba proti COVID-19
Evropski ekonomsko-socialni odbor je razpisal nagrado za solidarnost civilne družbe na temo “Civilna družba proti COVID-19″, ki bo letos izjemoma nadomestila nagrado za civilno družbo, ki jo
EESO podeljuje vsako leto.
Z nagrado za solidarnost civilne družbe bodo nagrajene ustvarjalne in učinkovite pobude posameznikov_ic, organizacij civilne družbe in zasebnih podjetij za izjemen prispevek k obvladovanju
izrednih razmer zaradi pandemije COVID-19 ter njenih resnih vsestranskih posledic. Pobude morajo biti neposredno povezane s COVID-19, posebej z bojem proti virusu ali zajezitvijo njegovih
posledic. Pobude morajo že biti izvedene ali pa se še izvajati. Prijavijo se lahko tudi projekti, ki so se izvajali že pred izbruhom pandemije in so bili prilagojeni za hitro odzivanje na nove razmere.
Več informacij lahko najdete tukaj: http://www.lmit.org/mladinske-organizacije/nagrada-eeso-za-solidarnost-civilne-druzbe-civilna-druzba-proti-covid-19.html
Zdravstveni program EU (EU Health Program)
Komisarka za zdravje Stella Kyriakides je konec maja objavila predlog novega EU4Health, programa financiranja zdravja v EU za obdobje 2021 - 2027. Cilja programa bo povečati pripravljenost
EU na večje čezmejne nevarnosti za zdravje in zagotoviti, da bodo zdravstveni sistemi odporni proti takšnim nevarnostim.
Med glavnimi cilji programa je krepitev zdravstvenih sistemov s promocijo zdravja in preprečevanjem bolezni; nenalezljive kronične bolezni so izpostavljene kot eden največjih izzivov, s katerimi
se je treba spoprijeti, da bi okrepili zdravstvene sisteme EU.
Posodobitve programa EU4Health lahko spremljate tukaj.
Javno naročilo EU: Program raziskav o digitalnih medijih in dobrobiti ljudi
Evropska komisija je objavila javno naročilo za izvedbo študije o programu raziskav o digitalnih medijih in dobrobiti ljudi. V okviru študije bodo na podlagi večdisciplinarnega raziskovalnega
pristopa, ki temelji na povezanih znanstvenih področjih, proučeni vplivi družbenih medijev na človeške možgane, posameznike in družbo. Poseben poudarek bo na uporabi podatkov in dostopu do
podatkov na vseh raziskovalnih področjih. Organizirana bodo posvetovanja in konferenca, izvajalo pa se bo delo, povezano z združevanjem v novo skupnost. Končno poročilo bo zajemalo
opredelitev trenutnega stanja, analizo področij, ki jih je treba raziskati z namenom izkoriščanja priložnosti, ki jih ponujajo družbeni mediji (npr. kolektivni mrežni pristopi), in obravnave groženj
(npr. napačne informacije), ter predlog glede večdisciplinarnega raziskovalnega programa.
Razpisuje: Evropska komisija, CNECT
Vrednost razpisa: Vrednost brez DDV: 220 000.00 EUR
DATUM OBJAVE NA RAZPISI.INFO: 13. 7. 2020
ROK PRIJAVE: 25. 9. 2020
TRAJANJE PROJEKTA: 18 mesecev
Podrobne informacije glede tega najdete na: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11264/javno-narocilo-eu-program-raziskav-o-digitalnih-medijih-in-dobrobiti-ljudi
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Od prejemanja e-novic se lahko odjavite tukaj.
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