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NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE

Drugo srečanje mreže NVO za zdravje
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je v petek, 27. marca 2015 priredila drugo letošnje
srečanje članic Mreže NVO za zdravje, ki ga bomo odslej na željo udeleženih prirejali večkrat letno.

Uspešno smo izpeljali program srečanja, na kratko smo ponovno predstavili projekt »NVO varujejo naše zdravje«
in program razvoja storitev NVO (spletni portal storitev) ter povabili prisotne k udejstvovanju ter skupni
nadgradnji ponudbe. Prisotne smo seznanili, da vzpostavljamo izobraževalni center za NVO. Predstavili smo tudi
zakonski pobudi za spremembo Tobačne zakonodaje (sistematična ureditev zakonodaje glede elektronskih cigaret
in predlog za uvedbo nevtralne embalaže za cigarete) in načrtovani projekt v sklopu Zdravo na zabavo, kamor smo
k sodelovanju povabili vse prisotne organizacije. Predstavili smo področja, na katerih lahko pomagamo
organizacijam v mreži in jih pozvali k sodelovanju in predstavljanju njihovih potreb pri oblikovanju javnozdravstvenih politik in programov. Predstavili smo tudi napredek Konzorcija vsebinskih mrež in SZOTK kot nosilca
skupine za komunikacijo z Ministrstvom za zdravje, s tem pa informirali o poteku usklajevanj z ministrstvom. Nekaj
organizacij je predstavilo zelo zanimive primere dobrih praks iz njihovega delovanja in stkalo se je nekaj novi vezi.
Uspešno smo povezali nekaj organizacij, ki se ukvarjajo z delom z ranljivimi skupinami in mladimi in pokazalo se je,
da je področje zdravja v tem kontekstu zelo združevalno.

O srečanju lahko preberete tudi v Večerovem članku z naslovom »Za nevtralno embalažo za cigarete«,
objavljenem dne 28.3.2015:
Večer_ Za nevtralno embalažo za cigarete, 28.marec2015

»Alkohol in šport ne gresta skupaj. Podpora strožjim ukrepom s strani širše evropske strokovne
javnosti na področju alkoholne politike«
Podprli smo pobudo Vsebinske mreže NVO na področju zdravja “Preventivna platforma”, ki je bila 17. marca
poslana vsem poslankam in poslancem Državnega zbora RS, s katerim odločno nasprotujemo napovedanim
spremembam Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), s katerimi bi sprostili prodajo in ponujanje
alkoholnih pijač na športnih prireditvah.
Poziv poslankam in poslancem Državnega zbora RS, poslan iz strani Vsebinske mreže “Preventivna platforma” je
dostopen na tej povezavi.
Še pred razpravo v DZ pa bomo pobudo z dodatnimi argumenti še posebej podprli Vsebinska mreža NVO na
področju zdravja “NVO varujejo naše zdravje”.

AKTUALNE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA:
NIJZ: Ponudba in prodaja alkoholnih pijač na športnih prireditvah je korak nazaj
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da pobuda za zakonsko spremembo, ki bi znova dovolila
ponudbo in prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, o kateri naj bi v naslednjih dneh razpravljali slovenski
poslanci, pomeni korak nazaj na področju prizadevanj za zmanjševanje škode, povezane z rabo alkohola.
Zato NIJZ podpira ohranjanje in uvajanje novih ukrepov omejevanja dostopnosti do alkohola zaradi razširjenosti
pitja alkohola v Sloveniji.
Več na spletni strani MOSA.

NIJZ: Pri ukrepih alkoholne politike Slovenija zaostaja za najnaprednejšimi državami v Evropi
Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje si lahko preberete novico z naslovom V sprejemanju
ukrepov alkoholne politike Slovenija zaostaja za najnaprednejšimi državami v Evropi.
Več.

MZ: Do alkohola naša družba preveč tolerantna
Ministrstvo za zdravje opozarja, da je alkohol družbeno sprejemljiva droga, do katere smo še vedno preveč
tolerantni.
Posledice tvegane in škodljive rabe alkohola poleg velikega tveganja za zdravje, povzročajo številne nesreče in
nasilje, vplivajo na zmanjšano produktivnost ter predstavljajo veliko breme za posameznika, njegove bližnje in
celotno družbo. Spremembe Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOP), ki bi znova dovolile ponudbo in prodajo
alkoholnih pijač na športnih prireditvah, pomenijo korak nazaj na področju prizadevanj za zmanjševanje škode,
povezane z rabo alkohola.
Sporočilo za medije Ministrstva za zdravje je v celoti dostopno tukaj.

Publikacija Alkoholna politika v Sloveniji: ALKOHOL PREDSTAVLJA RESEN PROBLEM
ALKOHOL PREDSTAVLJA RESEN PROBLEM
Večina 15-letnikov v Sloveniji, kar 85 %, je že pila alkoholne pijače kljub prepovedi prodaje alkohola
mlajšim od 18 let, pri čemer sta bila dva odpetih že vsaj dvakrat opita.
V zadnjih letih opažamo naraščanje deleža mladostnic in mladih žensk, ki tvegano pijejo.
28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let se opija 1- do 3-krat mesečno ali pogosteje.
Vsak dan je zaradi vzrokov, ki jih pripisujemo izključno alkoholu, v bolnišnico sprejetih deset oseb.
Zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in zaradi prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani
vozniki, vsako leto umre vsaj 725 oseb.
Gradivo je v celoti dostopno tukaj.
Dodatne informacije:
Služba za komuniciranje
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 2441 494
Telefon: +386 1 2441 572
pr@nijz.si
www.nijz.si
YouTube NIJZ

Preventivna akcija 40 dni brez alkohola
V organizaciji Slovenske Karitas, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Direkcije RS za ceste –
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) in Zavoda Med.Over.Net od 18. februarja do 4. aprila poteka
preventivna akcija 40 dni brez alkohola 2015. Akcija poteka v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi
alkohola.

IZ NAPOVEDI DRUGIH NVO
Začel se je postopek izbora predstavnikov NVO v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v
Mestni občini Maribor
Razpisujemo postopek izbora 6 (šestih) predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj nevladnih
organizacij v Mestni občini Maribor. Izbira se po 1 (en) predstavnik na področjih (kulture, sociale in zdravja, okolje
in narava, neformalnega izobraževanja/promocija znanosti, mladine, športa).
Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med
njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo
volitve. V postopku in pri volitvah lahko sodelujejo vse nevladne organizacije (upravičenci), ki so za to vnaprej
izkazale interes (so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).
V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki se bodo prijavile za
sodelovanje v postopku. Volitve bodo potekale po področjih (npr. društvo iz področja športa, bo lahko glasovalo
zgolj za predstavnike nevladnih organizacij za področje športa).
Rok za oddajo prijave upravičencev in kandidatov je 6.4.2015.
Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor, da sodelujete v
postopku izbora.
Javna objava poziva: http://nevladna.zavodpip.si/node/616

Posvet: Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah in regijah
2. aprila bo v Ljubljani potekal strokovni posvet o Evropskem tednu mobilnosti (ETM), ki je namenjen lokalnim
koordinatorjem ETM, drugim izvajalcem ETM in ostalim zainteresiranim, ki delujejo na področju trajnostne
mobilnosti.
Program in prijavnico na dogodek najdete na spletni strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost.

Vzpostavljanje kakovostnega odnosa med prostovoljcem in uporabnikom
Ljubljana, torek, 14. 4. 2015, od 9. do 16. ure
Za prostovoljce, ki delajo individualno s posamezniki in se srečujejo z vprašanjem, kako jim čim bolje pomagati
ter s postavljanjem zdravih meja v prostovoljskem delu.
Največja prednost naših usposabljanj je v kakovostnih in izkušenih izvajalcih, ki so sposobni podati vsebine na
strokoven ter hkrati zanimiv način. Usposabljanja bosta vodila Tjaša Arko in Jaka Kovač. Več o izvajalcih si lahko
preberete na povezavi.
Usposabljanja temeljijo na povezavi teoretičnih temeljev s prostovoljskimi izkušnjami in na iskanju rešitev za čim
boljše delovanje prostovoljcev.
VEČ INFORMACIJ dobite pri Primožu Jamšku ali Tjaši Arko na elektronskem naslovu tjasa.arko@filantropija.org ali
na telefonski številki 01 433 40 24.
Vabilo in prijavnica

Nacionalna konferenca: Prvi koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva
CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na Nacionalno konferenco »Prvi koraki do Strategije razvoja
nevladnih organizacij in prostovoljstva«, ki bo v torek, 21. 4. 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Ministrstvo za javno upravo je začelo s pripravo Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.
Strategija se bo pripravljala skozi daljši vključujoč proces (konferenca, delovne skupine, razprave na Svetu za razvoj
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij ipd.). Na konferenci bomo po metodi odprtega prostora
pretehtali ukrepe za razvoj, ki smo jih nevladne organizacije v preteklosti že večkrat predlagale, predvsem pa se
bomo pogovarjali o strateških ciljih in iskali nove dodatne ukrepe na področju razvoja nevladnih organizacij in
prostovoljstva.
Program konference bo objavljen v kratkem. Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ.

CNVOS v aprilu vabi na tri krajše seminarje za NVO
1) Kako znižati stroške in povečati učinkovitost poslovanja z uvedbo računovodstva v organizacijo - kako uvesti
del računovodstva v lastno organizacijo in s tem znižati stroške poslovanja, povečati pregled nad svojim
poslovanjem ter si zagotoviti vpogled v vsakem trenutku: več informacij in prijava »
(2) Pravni in davčni vidki prostovoljskega dela v NVO - kako postati t.i. prostovoljska organizacija, kakšne so
omejitve prostovoljskega dela ter kako je z izplačevanjem stroškov prostovoljcem: več informacij in prijava »
(3) Kako pridobiti status v javnem interesu in kaj si lahko od tega obetamo - kaj konkretno ministrstva zahtevajo
od nevladnih organizacij, da jim takšen status podelijo, kakšne rezultate je potrebno doseči ter kako v praksi
poteka podelitev statusa; prav tako boste izvedeli, kakšne ugodnosti in obveznosti imajo nevladne organizacije s
statusom delovanja v javnem interesu: več informacij in prijava »

Natečaj: Ambasador 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 na spletni strani MINVOS.

Posvet: laboratorij idej
V okviru Evropskega tedna mladih, ki bo pri nas potekal med 4. in 10. majem 2015, Evropska komisija išče
predloge mladih za izboljšanje položaja mladih. Laboratorij idej je poldneven posvet, na katerem se bo iskalo in
kuhalo ideje, izražalo in poslušalo mnenja, predvsem pa oblikovalo končni izdelek – predlog za politične
odločevalce za izboljšanje položaja mladih!
Predlog bo objavljen na spletni strani Evropskega tedna mladih, kjer bo mogoče glasovati za najboljši predlog, prav
tako pa bo predstavljen političnim odločevalcem v Bruslju na politični debati, ki bo potekala v prvem tednu
meseca maja.

Vabilo
Prijavnica

6. mednarodna konferenca ter srečanje članov in članic EUSPR
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«). Ena od
pomembnejših podtem bo tudi »prenos dognanj preventivne znanosti v prakso«. Na voljo bo tudi prostor za razne
projektne sestanke in posebne diskusijske skupine.
Sestavni del konference bodo ponovno tudi predkonferenčne delavnice, ki jih bo 21. oktobra 2015 organizirala
mreža evropska mreža SPAN (»Science for Prevention Academic Network«) (http://www.span-europe.eu/). Teme
delavnic bodo potrjene in objavljene kasneje. V sklopu konference bodo potekali tudi 4. slovenski preventivni
dnevi, o čemer vas bomo pravočasno obveščali na spletni strani www.preventivna-platforma.si.
Razpis za strokovne prispevke in druge podrobnosti bodo objavljene v kratkem na spletni strani EUSPR
(http://euspr.org/sixth-euspr-conference/). Zaenkrat si v svoje koledarje shranite datum ter o prihajajoči
konferenci obvestite vse vaše sodelavce in sodelavke ter druge kolege in kolegice, ki bi jih udeležba na konferenci
utegnila zanimati. V primeru, da ste zainteresirani za aktivnejše sodelovanje na najavljenih oktobrskih dogodkih, se
lahko neposredno obrnete na nas prek e-pošte: info@institut-utrip.si.

Vodič ABC varnosti za lastnike spletnih strani
Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) vas vabi, da si preberete
vodič ABC varnosti za lastnike spletnih strani. Vsebina vključuje koristne informacije o načrtovanju, postavitvi in
vzdrževanju spletne predstavitve, registraciji in podaljšanju spletne domene, slovenski zakonodaji na področju
intelektualne last
nine, oglaševanja in zasebnosti na spletu, najpogostejših oblikah zlorab in vdorov v spletne strani ter priporočenih
ukrepih za zmanjšanje tveganj.
Vodič je prosto dostopen na tej spletni povezavi (.pdf), več pa si lahko preberete na spletni strani NVO-VID.
Nasveti za lastnike spletnih strani so nastali v sodelovanju s programom ozaveščanja Varni na internetu
nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT in nacionalnega registra slovenskih domen
Register.si.

Praksa v NVO je zakon - omogočite prakso študentom v vaši organizaciji
V Regionalnem stičišču NVO Pomurja skupaj z drugimi stičišči v Sloveniji izvajamo 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.
Imate tudi vi veliko obveznosti in ste preobremenjeni? Menite, da je težko najti primerne sodelavce? Bi vam prav
prišla pomoč mladih in zagnanih študentov?
Mladi so neobremenjeni z ustaljenimi vzorci razmišljanja in delovanja, zato lahko lažje pridejo do novih idej, ki jih v
svojem delovnem okolju največkrat ne vidimo. Projektno delo po svoji naravi zahteva občasno povečanje števila
sodelavcev in študentska praksa je lahko prava rešitev za to.
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.

Zanimivosti:
Deklaracija 16. Svetovne konference o tobaku ali zdravju (Abu Dhabi, 17 - 21. marec 2015).
Dostopno na spletni strani ENSP: http://www.ensp.org/node/1131
(30.03.2015)
CNN poroča: Ali e-cigarete res pomagajo kadilcem pri prenehanju kajenja ali jih le napeljujejo k novi
zasvojenosti?
http://edition.cnn.com/2015/03/23/health/e-cigarettes-smoking-addiction-nicotine/ (23. 03. 2015)

AKTUALNI RAZPISI IZ PODROČJA ZDRAVJA
DOMAČI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega
zdravstvenega zavarovanja, za leti 2015 in 2016

Datum objave: 30.03.2015
Rok prijave: 19.04.2015
Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega
zdravstvenega zavarovanja za leti 2015 in 2016 s ključnim ciljem: zmanjšati število oseb brez obveznega
zdravstvenega zavarovanja in povečati prehod nezavarovanih oseb v javni zdravstveni sistem.
Več o razpisu na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Javni razpis za financiranje organizacije in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev
nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2015
Datum objave: 30.03.2015
Rok za prijavo: 10.04.2015
Predmet razpisa je celotna organizacija in izvedba strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev nujne
medicinske pomoči na pred bolnišnični in bolnišnični ravni zdravstvene dejavnosti v obliki izobraževanja oziroma
usposabljanja za zdravstvene delavce s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - kemijskih nesreč
za leto 2015.
Več o razpisu na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Javno povabilo – usposabljanje na delovnem mestu
Datum objave: 20.02.2015
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 informacij najdete na spletni strani ZRZS.

Javno povabilo: »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem
za konkretno delovno mesto«
Datum objave: 02.02.2015
Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2015 oz. do zaprtja javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev.
Zavod za zaposlovanje je 30. 1. 2015 objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa
"Iz faksa takoj praksa", ki omogoča spodbudo v višini 6.000 EUR za prvo zaposlitev mladih brezposelnih z
izpopolnjevanjem za konkretno delo.
Več informacij na spletni strani ZRZS.

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo delovnega preizkusa za mlade
Datum objave: 26.01.2015
Ponudbo lahko oddate vsak dan, od objave na spletni strani do porabe sredstev, vendar najdlje do 10. 9. 2015 do
13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo delovnega preizkusa za mlade za leto 2015. Delovni
preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus
znanj, spretnosti in navad, na osnovi katerih lahko pride do dopolnitve zaposlitvenega načrta, dodatnega
izobraževanja ali zaposlitve. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred
sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo. Ukrep je namenjen vsem brezposelnim mladim, starim do
29 let.
Več o povabilu na spletni strani ZRSZ.

Natecaj prostovoljec leta 2014
Rok prijave: 10.04.2015
Mladinski svet Slovenije objavlja javni natečaj, po katerem bodo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke, Naj
prostovoljce, Naj mladinskega voditelja, Naj prostovoljski in Naj mladinski projekt leta 2014.
Prijavnica posamezniki
Prijavnica projekti

TUJI RAZPISI
Horizon 2020: Horizon Prize – Better use of Antibiotics
Datum objave: 19.03.2015
Rok za oddajo prijave: 17.08.2016
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije je objavljen razpis za nagrado
Obzorja 2020 za boljšo uporabo antibiotikov. Nagrado v višini enega milijona evrov bo prejel posameznik ali
skupina, in sicer za razvoj hitrega testa, s katerim bo mogoče ugotoviti, ali je pacienta treba zdraviti z antibiotiki ali
ne.
Več o projektu na spletni strani evropske komisije.

Strenghtening Health Seeking Behaviour and Patients' Rights in Maternal, neonatal and Infant Health in
Jamaica

Datum objave: 19.03.2015
Rok za oddajo prijave: 15.06.2015
Objavljen je javni razpis, namenjen izboljšanju zdravstvenega varstva mater in otrok na Jamajki, pri čemer je razpis
osredotočen na spodbujanje koriščenja zdravstvenih storitev (sklop 1) ter zagovorništvo pravic pacientov (sklop
2).
Več o projektu.

Open Society Foundations’ Grants Program: Mental Health Initiative
Datum objave: 23.09.2014
Še vedno je odprt razpis fundacije SOROS za sofinanciranje projektov na področju duševnega zdravja. Fundacija
sofinancira projekte, ki so usmerjeni v dezinstitucionalizacijo in razvoj skupnostne oskrbe.
Več o projektu.

Civil Society Dialogue between EU and Turkey - IV - Consumer and Health Protection Grant Scheme
Datum objave: 26.02.2015
Rok za oddajo prijave: 25.05.2015
Trajanje projektov: 10 - 15 mesecev
V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja med
civilnodružbenimi organizacijami z namenom medsebojne izmenjave znanj in izkušenj na področjih javnega
zdravja in potrošniških zadev v državah članicah in Turčiji.
Več o projektu na spletni strani Evropske komisije.

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

