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Tiskovna konferenca: Predstavitev 3 pobud za spremembo zdravstvene in davčne zakonodaje
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (Nosilec Vsebinske mreže NVO na področju zdravja) je
v četrtek, 23. aprila v Univerzitetni knjižnici Maribor priredila tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili 3
pobude za izboljšanje in posodobitev Slovenske zakonodaje. S tiskovno konferenco smo želeli opozoriti na
nedoslednosti in neusklajenost tobačne zakonodaje RS v primerjavi z Evropsko zakonodajo.
Več.

»Opozorila čez 85 odstotkov škatlice cigaret«
Tobačno zakonodajo je treba prilagoditi evropski direktivi; NVO za javno zdravje predlaga višje trošarine za tobak
in tobačne izdelke, nevtralno embalažo in slikovna opozorila ter ureditev statusa elektronskih cigaret.
Več v časniku Večer.

AKTUALNE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA:
EX-kadilci so zmagovalci!
Ta kampanja predstavlja zelo učinkovito orodje za pomoč pri opuščanju kajenja. iCoach e brezplačna digitalna
platforma z zdravstvenim mentorstvom, ki je na voljo v 23 uradnih jezikih EU. Za razliko od drugih digitalnih
zdravstvenih orodij se iCoach osredotoča na osebe, ki niso pripravljeni prenehati kaditi, in tiste, za katere obstaja
velika verjetnost, da bodo znova začeli kaditi. Do zdaj so bili rezultati presenetljivi. Več kot 30 % tistih, ki začnejo
program, preneha kaditi.
Več.

Posvetovanje o vlogi znanosti pri zagotavljanju varne in hranljive hrane
Evropska komisija je začela spletno posvetovanje o tem, kako lahko znanost prispeva k zagotavljanju varne in
hranljive hrane, ki bo na voljo v zadostnih količinah in stalno, sporočajo iz Predstavništva Komisije v
Sloveniji. Razprava je povezana s temo letošnje svetovne razstave EXPO2015 "Nahranimo planet – energija za
življenje". Posvetovanje bo prvi dogodek EU v zvezi z razstavo, ki bo od maja do oktobra odprta v Milanu, in je
odprto do 1. septembra 2015.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4761_en.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/expo2015/sites/default/files/files/FINAL_Expo-Discussionpaper_lowQ%281%29.pdf
Spletno posvetovanje: http://europa.eu/expo2015/node/286

7. april – Svetovni dan zdravja posvečen varni hrani
Letošnji Svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) posvetila
varni hrani.
Več o svetovnem dnevu zdravja na spletni strani NIJZ.

IZ NAPOVEDI DRUGIH NVO

Praksa v NVO je zakon!
Letos so se regionalna stičišča po Sloveniji združila za skupno akcijo, za promocijo prakse v nevladnih
organizacijah. Ideja o sami akciji se je porodila iz prakse, saj si študenti marsikdaj težko pridobijo podjetja, kjer bi
lahko opravljali prakso. Pozabi pa se, da so tukaj tudi nevladne organizacije, ki delujejo na številnih področjih in bi
takšno opravljanje prakse lahko ponudile. Študentom pomagate pridobiti praktično izobraževanje, vi pa dobite
dodatno delovno silo.
K sodelovanju so pozvali vse visoke in višje strokovne šole, ki delujejo v Podravju. Prva šola, ki se je pozivu odzvala
je Gea College, kjer kot Center višjih šol izobražujejo različne strokovne profile. Svojim študentom programa
Poslovni sekretar, bi radi omogočili prakso, zato jih sodelovanje z vami zelo zanima.
POZIVAMO VSA DRUŠTVA, ZASEBNE ZAVODE IN USTANOVE, ki ji tovrsten profil študentov zanima in delujejo na
tem področju, da se pozivu odzovejo in povezali vas bomo s šolo. O podrobnostih in pogojih opravljanja prakse, se
obrnite na vodjo akcije Miran Vrbanića, miran.vrbanic@zavodpip.si.
Želimo, da ima od sodelovanja korist vaša organizacija, da imajo korist študenti in s tem tudi njihova šola.
Praksa v NVO je zakon: http://nevladna.zavodpip.si/node/577.

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

Dialog z Evropsko komisarko Violeto Bulc
Violeta Bulc se bo z vami pogovarjala o aktualnih temah: rast in delovna mesta, naložbe v infrastrukturo,
zaposlovanje mladih in prihodnost EU.
Želite povedati svoje mnenje o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji, kako se Evropska unija spoprijema s ključnimi
izzivi, katerih koristi so deležni državljani? Dialogi med evropskimi komisarji in prebivalstvom potekajo po vsej
Evropski uniji. Pridružite se razpravi: želimo slišati vaše mnenje in odgovoriti na vaša vprašanja.
Kaj se bo zgodilo z vašimi vprašanji in mnenji? Evropska komisija jih bo smiselno upoštevala pri pripravi in vodenju
politik, evropskim komisarjem pa so v pomoč, da ostanejo trdneje v stiku z ljudmi po vsej EU. Mnenja in predloge
mlajših udeležencev bomo posebej upoštevali tudi v okviru procesa vključevanja mladih v javne zadeve EU, zato
dialog pripravljamo v sodelovanju z mrežo mladinskih centrov Mreža MaMa.
Dialog bo potekal v petek, 8. maja 2015, ob 17.00 v Kinu Šiška v Ljubljani. Povezoval ga bo Igor E. Bergant.
Vstop je prost ob predhodni prijavi in do zapolnitve mest.
Pričakujemo tudi udeležence iz Hrvaške, Avstrije in Italije. Tolmačenje v angleščino, hrvaščino, nemščino in
italijanščino bo zagotovljeno.
Dialog bosta v živo prenašala 3. program RTV Slovenija in MMC RTV SLO.
Vprašajte nas na dialog@mreza-mama.si in na Twitterju z #EUdialogues.

Sodelujte pri projektih za trajnostni razvoj podeželja Istre!
Zavod Eko-Humanitatis, Mreža za preporod Istre in Središče Rotunda vabimo nevladne organizacije (NVO), da se
pridružijo pri pripravi skupnih projektov za trajnostni razvoj podeželja Istre.
Projektne ideje zbirajo do 30. aprila 2015.
Več informacij na POVEZAVI.

URBACT FESTIVAL evropskih mest v Rigi
Inštitut za politike prostora obvešča, da program URBACTvabi na tridnevni festival poglobljenih pogovorov in
razvijanja idej o prihodnosti evropskih mest.
Prvi URBACT FESTIVAL evropskih mest bo potekal v Rigi v Latviji od 6. do 8. maja 2015. Na festivalu bodo
predstavljena spoznanja o mestih, ki so izšla iz dosedanjega programa URBACT II, obenem pa bo festival pospešil
začetek novega programa URBACT III.
Dogodek bo postavil v ospredje ljudi in mesta ter izmenjevo dobrih praks ter inovativnih pristopov k politikam za
trajnostni urbani razvoj. Posvetil se bo realnosti na terenu in spopadanju s kompleksnimi izzivi na vseh koncih
Evrope. Dogajanje na festivalu je zasnovano tako, da bo omogočalo spraševanje, razpravo in skupen premislek.
URBACT FESTIVAL bo deloval kot platforma za zbiranje in povezovanje zamisli, znanja in ljudi ter iskanje rešitev in
navdihov za preobrazbo mest.
Več si lahko preberete na http://ipop.si, kjer najdete tudi povezavo do prijavnice. Rok za prijave je 15. aprila,
vendar pa so prijave odprte le do zapolnitve mest in se hitro polnijo. Zato s prijavo pohitite!

2. konferenca trajnostne gradnje: prenova je obet lepše prihodnosti
Na Brdu pri Kranju bo 21. maja v organizaciji Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo potekala že druga
zaporedna konferenca trajnostne gradnje z osrednjo tematiko prenovo obstoječih stavb.
Poudarki konference bodo poleg vprašanj obuditve industrije in sektorja v ospredje postavili še varčno ravnanje z
energijo in naravnimi viri, predvsem pa upoštevanje principov zdravih bivališč, ki vplivajo na naše počutje tako
skozi ugodje in dobro počutje, kot tudi in s tem povezanimi večjo učinkovitostjo pri učenju, storilnostjo na
delovnem mestu, ipd.
Prijave na konferenco so že v polnem teku, vsi, ki jih omenjena vprašanja zanimajo, pa se lahko obrnejo po več
informacij na spletno stran konference. Kotizacija.

Povabilo k oddaji kandidatur za prejemnike priznanj NFHOS
upravni odbor NFHOS na 5. Kongresu slovenskih humanitarnih organizacij, ki bo potekal 19. avgusta 2015, podelil
najvišje priznanje za humanitarne delavce, kipec dobrote, in do 10 posebnih priznanj ter zahval oziroma nagrad
NFHOS za delo na humanitarnem področju.
Več.

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.

Zanimivosti:
25. mednarodni kongres evropske skupine preobilnih otrok bo 12. – 14. oktobra v Stockholmu na
Švedskem
Dostopno na spletni strani http://nvozdravje.si/wp-content/uploads/2nd-Announcement-ECOG-2015.pdf
(29.04.2015)

AKTUALNI RAZPISI
DOMAČI RAZPISI

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.

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.
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