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                                     Tiskovna konferenca – Hotel City v Ljubljani, 15.12.2014  

 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK), ki povezuje 80 nevladnih 

organizacij v vsebinski mreži »NVO za zdravje« v RS (projekt finančno podpirajo ESS strukturni sklad, 

Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za javno upravo), aktivno spremlja in se vključuje v 

izvajanje politik na področju zdravja, tako na evropski kot na nacionalni ravni. Pri delu si prizadeva za 

visoko strokovnost in transparentnost delovanja, vključenost in odprtost sodelovanja z vsemi 

deležniki na področju zdravja in ustrezen prenos dobrih praks v RS. 

Osnutek strategije razvoja dejavnosti javnega zdravja v RS 2013 narekuje, da je »dobro zdravje 

prebivalcev Slovenije ključno za ekonomsko rast in dolgoročni razvoj naše družbe. Izboljšanje in 

varovanje zdravja sta ključna tudi za zmanjševanje revščine in socialni razvoj.«  

SZO Regionalni urad za Evropo je postavil temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno 

akcijo za zdravje in blagostanje, ki zavezuje k političnim ukrepom izboljšanja zdravja vseh ljudi, 

zmanjšanje neenakosti v zdravju, okrepitev vodstva in participativnega upravljanja za preprečevanje 

in nadzor kroničnih nenalezljivih bolezni. »Spodbujanje zdravja in preprečevanje KNB sta ključna 

dejavnika za dolgoročni trajnostni razvoj zdravstvenih sistemov in produktivno prebivalstvo, ki bo 

lahko dosegalo gospodarske in socialne cilje (Ašhabatska deklaracija, 3. in 4. december 2013) 

Zdravje 2020 poziva k vsedružbeni vključenosti, ki je osrednji del načrtovanja zdravstvenih politik, 

njihovega razvoja, izvajanja in nadzora na vseh ravneh. Dokazuje, da je opolnomočenje ljudi, 

državljanov, uporabnikov in bolnikov, odločilni dejavnik pri izboljšanju zdravstvenih rezultatov. Jasno 

se zavzema za vključenost strokovnih zdravstvenih delavcev. Dobro zdravje je dobrina in vir 

gospodarske in družbene stabilnosti, ukrepi, ki spodbujajo enakosti imajo boljše možnosti za uspeh – 

izključeni so prepogosto prav tisti, ki imajo največje zdravstvene potrebe. Države članice v evropski 

regiji SZO soglašajo o dveh skupnih ciljih: 1. Izboljšanju zdravja za vse in zmanjšanju neenakosti, 2. O 

krepitvi vodenja in participativnem upravljanju, kjer se zdravje in blagostanje dojemata kot 

odgovornost celotne družbe, celotne vlade ter spodbuja aktivno sodelovanje javnosti pri oblikovanju 

politik. Programi za krepitev zdravja po načelih opolnomočenja in vključevanja omogočajo varno 

nosečnost, zdrav začetek življenja, spodbujanje varnosti in blagostanja ter zagotavljanje zaščite v 



                                                               

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO  
| Partizanska 12 | 2000 Maribor | Slovenija | tel: +386 5 917 80 76 | GSM: +386 51 317 113, | info@zadihaj.si 

| www.zadihaj.net 
 

obdobju otroštva. Glas civilne družbe je nujen, da se opozori na zdravju škodljiva okolja, življenjske 

sloge ali izdelke ali neustreznosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.  

Opolnomočenje ljudi, državljanjov, potrošnikov in bolnikov je ključnega pomena za izboljšanje 

rezultatov v zdravstvu. Zdravje 2020 poudarja vsevladni in vsedružbeni pristop, izobraževanje z roko 

v roki (soodvisnost zdravja in izobraževanja) ter zdravje v vseh politikah, ki je prednostna naloga več 

sektorjev.  

Krepi se sodelovanje med SZO in mednarodnimi organizacijami v evropski regiji ter večjimi 

nevladnimi organizacijami, mrežami zdravih šol, zdravih mest, mladinskimi združenji, delovnimi 

okolji. Sodelovanje s civilno družbo bo okrepilo zagovorništvo za izvajanje Zdravja 2020. 

Skupni cilji in skupna prizadevanja posameznikov in organizacij vsake države - vlad, nevladnih 

organizacij in civilne družbe, bodo doseženi s prepletom posameznih skupnih prizadevanj. 

Sodelovanje med okoljskim in zdravstvenim sektorjem je ključno za varovanje zdravja ljudi pred 

tveganji nevarnega ali onesnaženega okolja, hkrati pa deluje vzajemno s socialnimi determinantami 

zdravja. Program vsebinske mreže NVO za zdravje, ki nosi naslov »NVO varujejo naše zdravje« izhaja 

iz teh izhodišč. 

 

 

 

 

 

 

 

 


