E-NOVICE, maj 2015
(www.nvozdravje.si)
https://www.facebook.com/szotk
NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE

»Zdravo na zabavo - po Kekčevih poteh«
Mreža “NVO varujejo naše zdravje” vas vabi na zdrav in zabavni dogodek danes, v petek, dne 29.5.2015 ob 16. uri
na relaciji Maribor – Ruše – Areh.
Več: »ZDRAVO NA ZABAVO« 29.5.2015 – PO KEKČEVIH POTEH

AKTUALNE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA
Izziv ob Svetovnem dnevu brez tobaka!
31. maj je Svetovni dan brez tobaka in kampanja »Ex kadilci so zmagovalci« je ob tej priložnosti pripravila izziv za
vse kadilce in bivše kadilce preko aplikacije iCoach in @EU_Health Instagram računa. Pridružite se tudi vi in
pomagajte osveščati o prednostih življenja brez tobaka!

Pobuda ZEG za sanacijo kamnolomov, peskokopov in gramoznic
Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG po osmih letih (po l. 2007) ponovno daje javno pobudo za pripravo
Nacionalnega programa sanacije slovenskih kamnolomov, peskokopov in gramoznic.
Več

Komisija objavila poročilo o stanju narave v EU
Evropska komisija je sprejela poročilo o stanju narave v EU. Poročilo, ki ponuja najobsežnejšo oceno doslej,
prikazuje mešano sliko evropskih habitatov in vrst.
Več

Osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja v javni
obravnavi
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in
Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II). Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 16.
novembra 2015, na elektronski naslov gp.mop(at)gov.si.
Več informacij ter dostop dokumenta na www.mop.gov.si.

IZ NAPOVEDI DRUGIH NVO
Spodbude za zaposlitev mladih diplomantov le še do konca junija
Delodajalci se še vedno lahko prijavite na javno povabilo Iz faksa takoj praksa, ki je odprto do porabe sredstev,
najkasneje do 30. junija letos, ko se izteče končni rok za oddajo vaših ponudb.
Več

Izkoristite možnost brezplačnega mentoriranja za nevladne organizacije
Zainteresirane nevladne organizacije vabljene, da izkoristijo možnost brezplačnega mentoriranja s strani Mreže
NVO za vključujočo informacijsko družbo.
Več

Praksa v NVO je zakon - omogočite prakso študentom v vaši organizaciji
V Regionalnem stičišču NVO Pomurja skupaj z drugimi stičišči v Sloveniji izvajajo nacionalno akcijo "Praksa v NVO
je zakon" za opravljanje obvezne študentske prakse v nevladnih organizacijah (NVO). V stičišču pripravljamo bazo
NVO pomurske statistične regije, ki bi rade v svoje vrste povabile študente praktikante – polne novega znanja,
volje in energije – in jim omogočile opravljanje prakse.
Če se želite vpisati v bazo ponudnikov študentske prakse, lahko to storite preko elektronskega obrazca. Študentje
v kolikor želite opravljati študijsko prakso v NVO, najdete več informacij na naslednji povezavi.

DELAVNICA KREATIVNEGA USTVARJANJA Z MANDALAMI
Jasna Vran v sodelovanju z društvom Zdrav podjetnik vabi na DELAVNICO KREATIVNEGA USTVARJANJA Z
MANDALAMI, ki bo v soboto, 30.5.2015 ob 16.00 na Eko točki, v Dekanih.
Med druženjem v naravi si bomo pogledali, kako narava sama ustvarja svoje mandale v spleteni pajkovi mreži, v
hišicah polžev, snežinkah,….in izvedeli kaj več o mandalah samih in njihovem delovanju.
Več.

Perot – Društvo za sobivanje človeškega vabi na predstavitev njihovega terapevtskega pristopa
V soboto, 30. maja 2015, bodo v društvu Perot – Društvo za sobivanje človeškega ves dan posvetili predstavitvam
njihovega terapevtskega pristopa, izkustvenim delavnicam in strokovnim razpravam.
Več

Posvet: Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost
Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja 1. junija v Ljubljani organiziralo
strokovni posvet z naslovom »Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost«.
Več

EKO teden
Leto 2015 je Mednarodno leto tal, katerega glavni namen je osveščanje o boljšem in trajnostnemu ravnanju s
tlemi. Dejavnosti potekajo pod okriljem Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki si prizadeva
ohranjati zdrava in produktivna tla za potrebe človeštva.
S programi ZPM Maribor za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki letos potekajo pod sloganom Ne izgubimo tal
pod nogami! želimo osveščati, informirati, svetovati in posredovati znanja vsem generacijam. Želimo povedati in
pokazati, da lahko vsakdo s svojim odgovornim ravnanjem veliko naredi za zdravo okolje in s tem za lastno

zdravje. EKO TEDEN 2015 bo potekal od 1. do 5. junija 2015, v Domu ustvarjalnosti mladih in na Trgu Leona
Štuklja. Več.

Crowdfunding ustvarjalnica za NVO
V torek, 2. junija 2015, v okviru Mreže za prostor v sodelovanju s Kreativnim centrom Poligon organizirajo
dogodek "Crowdfunding ustvarjalnica za NVO: Kako do kapitala za učinkovito izvedbo lokalnega projekta?".
Več

Vrtiljak nevladnih organizacij - lovljenje idej
Stičišče NVO osrednje Slovenije organizira sproščeno, neformalno srečanje NVO, kjer boste imeli predstavniki NVO
in drugi zainteresirani v vzdušju piknika priložnost za debatiranje o temah, ki jih boste sami prepoznali kot
pomembne.
Namen dogodka je izmenjava izkušenj in idej med NVO ter vaše povezovanje in predstavitev drug drugemu ter
javnosti. Potekal bo 4. junija 2015, od 11. do 14. ure, v parku Zvezda v Ljubljani.
Več si lahko preberete na www.consulta.si.

Team Building Mreže MINVOS
bo petek, 5. junija 2015 s pričetkom ob 10:00 uri v Kampu Menina.
Si želite doživeti izkušnjo spoznavanja članic mreže, izkušnjo sodelovanja pri razvoju strategije Mreže MINVOS ali
praktična znanja o izvedbi procesa načrtovanja strategij, procesa sodelovanja z javno upravo ter metod team
buildinga na drugačen način? Potem morate obiskati MINVOS KAMP!
Več.

Festival palačink
Mesto Maribor bo prvo soboto v juniju bogatejše za nov festival! Člani humanitarnega društva Rotaract club
Maribor bomo za vse sladokusce pekli slastne palačinke, Vi pa boste imeli možnost izbirati med več kot 20
različnimi nadevi.
Festival bo v duhu dobrodelnosti saj bomo, v zameno za palačinko, zbirali prostovoljne prispevke za štipendije
Fundacije Leona Štuklja, ki se vsako leto podarijo nadarjenim dijakom in študentov iz socialno ogroženih družin.
Več.

Predavanje Gibanje - Tveganje - Varnost
Zavod za varno igro je nepridobitna organizacija, ki želi s preventivnimi ukrepi in osveščanjem izboljšati stanje
otroških igral, zagotavljati ustrezno varnost na otroških igriščih, krepiti zavedanje o pomenu gibanja predvsem
otrok in mladostnikov ter spodbujati varno igro.
Predavanja so vsako drugo sredo v mesecu in so brezplačna.
Naslednje predavanje je 10. junija 2015, ob 16.30
Dodatne informacije lahko dobite na www.oopa.si ter info@oopa.si.

Andragoški kolokvij 2015
19. andragoški kolokvij, osrednji strokovni dogodek v okviru TVU 2015, bo potekal 16. junija 2015 v Kranjski Gori
(Ramada Resort, dvorana Planica) na temo 'Zmorem, torej sem!' Spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih.
Sestavni del dogodka bo nacionalno odprtje Elektronske platforme za izobraževanje odraslih v Evropi - EPALE .
Kolokvij bo potekal v soorganizaciji ACS in Nacionalne podporne službe za EPALE, ki deluje na CMEPIUS-u.
Več informacij, program in prijavnico najdete na http://tvu.acs.si/.

Tretji strokovni posvet AHA.SI
17. in 18. junija 2015 bo v Austria Trend Hotelu Ljubljana potekal tretji strokovni posvet projekta Aktivno in
zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI).
Več

Informativni dan LIFE
Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE 2015 informativni dan, ki bo 18. junija 2015 v hotelu Kokra na Brdu
pri Kranju.
Več

ZANIMIVOSTI
Članek: Kajenje, vapanje in nikotin
http://www.nytimes.com/2015/05/26/opinion/joe-nocera-smoking-vaping-and-nicotine.html?_r=1#
(New York Times, 26.05.2015)
Članek: Četudi para iz elektronskih cigaret ne vsebuje nikotina, lahko poškoduje pljučne celice
http://medicalxpress.com/news/2015-05-e-cigarette-vapor-lung-cells-nicotine-free.html
(Medical Xpress, 26.05.2015)
Članek: Prepovedana uporaba elektronskih cigaret v notranjih prostorih Evropskega parlamenta!
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/e-cigarettes-mps-been-banned-vaping-5742446
(Mirror, 26.05.2015)
Članek: Hagen - Vključite mentolove cigarete v skupino prepovedane rabe aromatiziranega tobaka
http://calgaryherald.com/opinion/columnists/hagen-include-menthol-cigarettes-in-flavoured-tobaccoban
(Calgary Herald, 26.05.2015)
Članek: Minister za zdravje v Torontu predlagal prepoved uporabe vodnih pip
http://www.huffingtonpost.ca/2015/05/26/toronto-hookah-ban-proposal-davidmckeown_n_7438376.html
(The Huffington Post canada, 26.05.2015)

AKTUALNI RAZPISI
OKOLJE
Naročilo storitev za nadaljnji razvoj evropskega informacijskega sistema za biotsko raznovrstnost
Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo za izvedbo storitev za nadaljnji razvoj
evropskega informacijskega sistema za biotsko raznovrstnost (BISE 2) – portal za podporo izvajanja strategije EU o
biotski raznovrstnosti do leta 2020.
Več

Javno naročilo: Celostni pristop k financiranju biotske raznovrstnosti: vrednotenje rezultatov in
analiza možnosti za prihodnost
Komisija je objavila javno naročilo za izvedbo študije, katere splošni cilj je oceniti možne načine za povečanje
učinkovitosti celostnega pristopa k financiranju biotske raznovrstnosti in raziskati druge možnosti za povečanje
finančne podpore na področju narave in biotske raznovrstnosti EU.
Več

ZDRAVJE
Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016
Ponovno vas obveščamo, da je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih
organizacij na področju varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016.
Več

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja
zdravstvene in babiške nege
Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim
združenjem s področja zdravstvene in babiške nege za dobo treh let.
Več na spletni strani Ministrstva za zdravje.
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