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Vsebina:

• novice mreže NVO za zdravje in ostale novice
• zanimive novice iz področja zdravja in okolja
• napovednik dogodkov na področju zdravja in okolja
• razpisi na področju zdravja in okolja

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE
•

Vabljeni na humanitarni koncert za pomoč beguncem v Beogradu
ARE YOU SYRIOUS?
Share&Care!
V petek, 18.9.2015 ob 20.00h prirejata iniciativa Stolp 3 in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo,
ob podpori Mestne občine Maribor in Slovenskih Železnic v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Mariboru humanitarni
koncert za pomoč beguncem v Beogradu. Na glavni železniški postaji Maribor (glavna avla) bosta nastopili priznani glasbeni
skupini dveh mest, Beograd bodo zastopali odlični REPETITOR, Maribor pa odlični HAPPY OL’MCWEASEL. Namesto vstopnine
na koncert bomo ob vstopu zbirali sanitetni material in določene artikle, glede na potrebe in zmožnosti prevoza.
Vabljeni tudi v soboto 19.9.2015 ob 18.00h na Zabavo na Koroški (Glavni trg - Centralna postaja)
Več informacij in povezave do kratkih opisov skupin najdete na naši facebook strani
in na spletnem portalu Planet.si.

•

Evropski teden mobilnosti
Letos v pobudi Evropskega tedna mobilnosti prihaja do korenitih sprememb. Akcija, ki je od leta 2002 v tednu od 16. do
22. septembra opozarjala na potrebo po spremembi naših potovalnih navad, se namreč združuje s kampanjo Potuj
raznoliko (Do the Right Mix).
V Sloveniji pa se letos v ETM dodatno vpleta še akcija Pripelji srečo v službo
se odločijo za aktivni prevoz in se v službo odpravijo s kolesi.

, ki z nagradami trojke sodelavcev spodbuja, da

DAN BREZ AVTOMOBILA ostaja stalnica Evropskega tedna mobilnosti. Tudi tokrat bo poskrbel, da bodo prebivalci in
obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu doživeli mestna središča brez motornega prometa in odkrili, čemu,
namesto avtomobilov, lahko namenijo dragoceni javni prostor. Vsako leto je Dnevu brez avtomobila namenjen 22.
september, vendar ga lahko občine pripravijo katerikoli dan v času Evropskega tedna mobilnosti.
Program v okviru Mestne občine Maribor in opis dejavnosti je objavljen tukaj in tukaj.
•

V SZOTK izvajamo meritve krvnega sladkorja, holesterola, trigliceridov in vsebnosti CO v izdihanem zraku
Svetovalni center za opuščanje kajenja pri SZOTK izvaja meritve krvnega sladkorja, holesterola, trigliceridov in vsebnosti
CO v izdihanem zraku ter svetuje za opuščanje kajenja vsako sredo od 9. do 12. ure v trgovskem centru Qlandiji v
Mariboru in vsak četrtek ob 18. uri na sedežu zveze.

Nazaj na vrh
ZANIMIVE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA
•

Nova študija je demonstrirala učinek podkrepitve nikotina pri ljudeh, ki poprej niso kadili
Znanstveniki univerze Johns Hopkins poročajo o izsledkih študije, v kateri je sodelovalo 18 odraslih oseb in so pokazale
mehanizem zgodnjega delovanja zasvojitve z nikotinom pri ljudeh, ki poprej niso kadili. Na ta način naj bi pojasnili zakaj so
določeni ljudje veliko bolj dovzetni na zasvojljiv učinek nikotina in s tem sprožili nadaljnje raziskave o genetskih in bioloških
faktorjih, ki pripeljejo ljudi v odvisnost.
VIR: News Medical, 10.9.2015

•

Prve reklame za e-cigarete v Južni Afriki
V Južni Afriki so začeli predvajati reklamna sporočila za e-cigarete na televiziji, v kinih in na internetu. S tem želijo
pomagati kadilcem, da opustijo tradicionalne cigarete in se odločijo za kajenje e-cigaret, saj menijo, da so slednje manj
škodljive. Dodajajo še, da e-cigarete vsebujejo nikotin, ampak ne tobaka in so s tem bolj varna alternativa.
VIR: TheMediaOnline, 15.9.2015

•

Prepoved kajenja e-cigaret v Narodnih parkih ZDA
Služba narodnih parkov (National Park Service) je prepovedala kajenje cigaret in e-cigaret na nekaterih območjih pod njeno
upravo. Razlog, ki ga je navedel direktor Jonathan Jarvis, je obvarovanje zdravja zaposlenih in obiskovalcev parka. Pri tem
pa bodo enačili paro nikotina s kajenjem.
VIR: TIME, 14.9.2015
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA
•

Delavnica Evropske zveze za javno zdravje EPHA, 18. september 2015, Bruselj
V petek 18.9.2015 bo v prostorih Svetovne zdravstvene organizacije WHO, v Bruslju, potekala delavnica za člane Evropske
zveze za javno zdravje EPHA, na temo informiranja o nenalezljivih boleznih. V sklopu te teme bosta profesorja Alberto
Alemanno in Amandine Garde predstavila svojo knjigo "Regulating Lifestyle Risks - The EU, Alcohol, Tobacco and
Unhealthy Diets". Delavnice se bo udeležila tudi direktorica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

•

Generalna skupščina Evropske mreže za preventivo kajenja ENSP, 19. - 21. oktobra 2015, Vilnius
Generalna skupščina bo potekala od 19.10.2015 do 21.10.2015 v mestu Vilnius, v Litvi. Skupščine se bo predvidoma
udeležil tudi delegat Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

•

Slovenija brez tobaka - kdaj? 29. september 2015, Koper Nacionalni inštitut za javno zdravje Območna enota
Koper (NIJZ OE Koper) ob pripravah na spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
(ZOUTI), vabi na srečanje, kjer vas bodo seznanili s tem, zakaj potrebujemo strožje in naprednejše ukrepe na področju
zmanjševanja rabe tobaka, s predlogom novega zakona oziroma s predstavitvijo direktive ter s posledicami kajenja. Na
srečanju bomo prisotni tud predstavniki SZOTK.
Srečanje bo v torek, 29.9.2015 ob 9. uri, v prostorih NIJZ OE Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper.

•

Napoved konference "Preventiva brez besed", 22. - 24. oktober 2015, Ljubljana
Evropsko združenje za raziskave v preventivi ("European Society for Prevention Research - EUSPR") in Inštitut Utrip
napovedujeta 6. mednarodno konferenco ter srečanje članov in članic EUSPR, ki bo od 22. do 24. oktobra 2015 v Hotelu Lev
v Ljubljani. Tema konference je "Preventiva brez besed" ("Prevention without Talking").

•

Najava mednarodne konference Alpe Jadran Balkan, 15. - 17. oktober 2015, Bled
Društvo Žarek upanja najavlja mednarodno konferenco ALPE JADRAN BALKAN: Integracija različnih oblik strokovne pomoči
na področju alkoholizma in drugih odvisnosti v Hotelu Golf Bled, ki bo potekala od 15. do 17. oktobra 2015.

Nazaj na vrh
RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA
•

Prvi razpis v okviru transnacionalnega programa Mediteran
Objavljen je prvi razpis v okviru transnacionalnega programa Mediteran, v okviru katerega lahko prijavite transnacionalne

projekte na naslednjih treh področjih: 1.Krepitev inovacijskih zmožnosti za pametno in trajnostno rast; 2.Nizko-ogljične
strategije in energijska učinikovitost; 3.Varovanje in ohranjanje mediteranskih naravnih in kulturnih virov.
Razpisuje: Evropska komisija
Rok prijave: 2.11.2015
•

Javni razpis za oddajo prostorov v brezplačno uporabo za izvajanje kulturnih programov v Mestni občini
Maribor
Predmet javnega razpisa je oddaja prostorov v brezplačno uporabo za izvajanje kulturnih programov za obdobje 20162018.Cilj javnega razpisa je zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje nevladnih organizacij s področja kulture.
Prostori se oddajo v brezplačno uporabo za izvajanje javnosti dostopnih kulturnih programov oziroma administrativno
organizacijskih dejavnosti v podporo tem programom.
Razpisuje: Mestna občina Maribor
Rok prijave: 12.10.2015

•

Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja
neenakosti v zdravju
Predmet razpisa so programi na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leti
2015 in 2016.
Razpisuje: Ministrstvo za zdravje
Rok prijave: 18.9.2015

•

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb,
za leti 2015 in 2016.
Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Rok prijave: 24.9.2015
Nazaj na vrh
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