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NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE

 

Poziv k izpolnitvi vprašalnika in usposabljanje za NVO

Na srečanju vsebinske mreže NVO za zdravje dne 27.01.2015 v Mariboru, ste nekateri že izpolnili anketni vprašalnik z vašimi
željami in potrebami  na področjih, na katerih vam lahko pomagamo. Tiste člane mreže, ki anketnega vprašalnika še niste
izpolnili, prosimo, da le-to naredite najkasneje do petka, 06.03.2015 in nam ga pošljete na e-mail info@zadihaj.net.

Anketni vprašanik: http://nvozdravje.si/wp-content/uploads/Anketa-vpra%C5%A1alnik.pdf

 

Na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov bomo dne 11.03.2015 izvedli prvo usposabljanje za člane NVO. Namen
usposabljanja je NVO seznaniti s priložnostmi za pridobitev sredstev za razvoj dejavnosti in produktov povezanih s področjem
krepitve zdravja in drugih vsebin ter jih pripraviti na učinkovito organiziranje za pripravo projektov.

Več: http://nvozdravje.si/novice-2/napovednik/

 

 

NOVICE DRUGIH NVO

Vabilo na predstavitveno srečanje MREŽE ZA DEINSTITUCIONALIZACIJO

Mreža za deinstitucionalizacijo (MDI) v sodelovanju z Regionalnim stičiščem NVO Podravja vabi zainteresirane nevladne
organizacije in posameznike na predstavitveno srečanje mreže,v sredo, 4. marca 2015 ob 16.30 uri v prostorih Zavoda PIP,
Gosposvetska cesta 86 v Mariboru.

Prijave zbirajo do dneva dogodka na elektronski naslov: nevladna@zavodpip.si

Več:

http://nevladna.zavodpip.si/node/594?source=newsletter&nnid=200
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Vabilo na Nefiksov posvet – Neformalno razvija in zaposluje

Nefiks že 15 let mlade motivira, da zabeležijo svoje neformalno pridobljene izkušnje. V tem času smo po eni

strani ogromno dosegli, po drugi strani pa ostaja še veliko odprtih vprašanj, ki jih je potrebno nasloviti, da bo

beleženje v Sloveniji bolje urejeno.

Ob tej priložnosti vas vabimo na posvet, ki bo v ponedeljek, 2.3.2015 ob 14.00 v prostorih Ministrstva za

kulturo.

Več:

http://www.talentiran.si/index.php/60-o-nas/zavod-nefiks/1377-vabilo-na-nefiksov-posvet-neformalno-razvija-in-
zaposluje

 

 

Sodelujte pri promociji zdravja

Nacionalni inštitut za javno zdravje vabi nevladne organizacije, da sodelujejo pri promociji zdravja prebivalstva. Svoje
sodelavce, člane in druge uporabnike lahko seznanite z nacionalnimi preventivnimi programi za odrasle, ki se že vrsto let
izvajajo v naši regiji.

Več: http://www.sticisce.si/?subpageid=22&id=1121

 

 

 

Natečaj: Ampasador znanja 2014

Mreža MINVOS – Mreža nevladnih izobraževalnih organizacij objavlja javni natečaj, na katerem bodo na podlagi prijav
izbrali nevladne organizacije, ki so imela na področju izobraževanja v letu 2014 poseben doprinos k razvoju kvalitete
neformalnega izobraževanja. Prijavljene nevladne organizacije se bodo potegovale za naslov Ambasador znanja.

Več:  http://minvos.org/razpisi-93896/1348-odprt-natecaj
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NOVICE IZ EU

 

Prosta delovna mesta na EPHA sekretariatu v Bruslju

EPHA (Evropska zveza za javno zdravje) je razpisala dve prosti delovni mesti na EPHA sekretariatu v Bruslju:

-Vodja projekta za javno zdravje in gospodarstvo (za polni ali polovični delovni čas) Več: http://epha.org/a/6300

- Uradna oseba za prehrano in kmetijstvo / ekonomika zdravja (za polni delovni čas)Več: http://www.epha.org/a/6303

Zainteresirani, prosim pošljite svoj življenjepis in kratko motivacijsko pismo v angleščini na e-naslov jobs@epha.org.

Rok za prijavo: 16. marec.

 

 

 

AKTUALNI RAZPISI

 

DOMAČI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016

 

Datum objave: 06.02.2015 

Rok za oddajo prijave: 09.03.2015

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki

uveljavljajo sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja
delavcev (programi in projekti za izboljšanje delovnih pogojev v smislu večje varnosti in usklajenosti z zdravstvenimi

zahtevami glede organizacije dela, programi in projekti za boljše poznavanje vzrokov poklicnih bolezni in poškodb,
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identifikacijo in vrednotenje tveganj ter izvajanje preventivnih ukrepov, programi in projekti za izboljšanje tveganih ravnanj oz.
vedenj zaposlenih in razvoj ter izboljšanje zdravstvene in varnostne ozaveščenosti, programi in projekti za širjenje primerov

dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma), ki so namenjeni delodajalcem in delavcem, in sicer:

- informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti,

- konkretni programi pri posameznih delodajalcih ali organizacijah.

Več:

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/E02C891AF62811EBC1256FFC00378F9C?
OpenDocument

 

Usposabljanje na delovnem mestu 2015

 

Datum objave: 20.02.2015

Rok za oddajo prijave: 01.07.2015

Zavod RS za zaposlovanje je 17. februarja objavil novo javno povabilo za izvedbo projektov usposabljanja v okviru

programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2015«. 

V okviru programa lahko delodajalci na konkretnem delovnem mestu usposobite brezposelne, prijavljene v evidenci

brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Oddaja ponudb na javno povabilo je mogoča najdlje do 1. julija 2015 oziroma do

porabe sredstev.
 

Več: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1025

 

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2015

Datum objave: 23.01.2015
Rok za oddajo prijave: 13.03.2015
 
Predmet razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki
so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter
lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.

Več: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=988

 

Javni razpis za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter
Bosni in Hercegovini

Datum objave: 23.02.2015
Rok za oddajo prijave: 18.03.2015
 
Predmet javnega razpisa je financiranje do treh projektov obnove objektov, ki so v javno korist oziroma so javno dobro, v
Srbiji in BiH na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave.
 
Več: http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/34769/
2a3eb113283c5942d3a20cdaae2033c1/
 

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih

organizacij v letu 2015

 

Datum objave: 05.02.2015
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Rok za oddajo prijave: 03.03.3015

Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo
pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih tematikah.
 
Več: http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_vsebin/sodelovanje_z_nvo/
 
 
 
TUJI RAZPISI

Interreg CENTRAL EUROPE Programme. First call for proposals

Datum objave: 23.02.2015

Rok za oddajo prijave: 13.04.2015

 

Trajanje projekta: od 30 do 36 mesecev
 

13. februarja je bil objavljen prvi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa v programskem
obdobju 2014-2020.

Tematska področja:
1: Sodelovanje za boljšo inovativnost in konkurenčnost Srednje Evrope
2: Sodelovanje na področju energije za znižanje ogljičnega odtisa
3: Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast
4: Sodelovanje na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope

V četrtek, 5. marca, bo v Ljubljani potekal  informativni   dan ob  objavi   prvih  razpisov  transnacionalnih  programov
Srednja   Evropa   (CENTRAL   EUROPE)   in   Območje   Alp   (ALPINE   SPACE).

 

Več:  http://www.central2013.eu/home-central-2020/application-package/

 

USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020)

Datum objave: 29.02.2015
Rok za oddajo prijave: 26.03.2015
 
Podpora za razvoj občinstev je namenjena evropskim pobudam, ki omogočajo in spodbujajo zanimanje občinstva za
evropske filme ter s tem širjenje občinstva (promocijski dogodki za prikazovanje uspešnih evropskih filmov na različnih
platformah in najmanj petih ozemljih ali panevropski projekti sodelovanja organizatorjev programov filmske vzgoje).
 
Več: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/fun
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Svetovalni center za opuščanje kajenja/ SCTC Smoking Cessation Counselling Centre | Uradne ure/ Office hours: 8h - 16h

DRUŠTVO MLADI IN TOBAK

Youth Without Tobacco Society

E-pošta je čista. Ne vsebuje virusov in zlonamerne programske kode. avast! Antivirusna zaščita je
aktivna. Prenesite si avast! Antivirusno zaščito iz www.avast.si.
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