
Nacionalna mreža NVO 
s področja javnega zdravja 25X25 

I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega 
zdravja

8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana

vodja projekta: mag. Nataša Jan, univ.dipl.biol.
Projekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna  usposobljenost«, prednostne usmeritve: 
»Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.



Generalna skupščina OZN, 2011:
 je sprejela resolucijo št. 66/2  in z njo postavila dolgoročni 

strateški  cilj:
Da se  do leta 2025 umrljivost zaradi kroničnih nenalezljivih 
bolezni zmanjša za 25%.

 Na svetovni ravni so si podobne cilje zastavili v WHO 
(Svetovna zdravstvena organizacija), WHF (Svetovna zveza 
za srce).



Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 
se je pridružilo temu cilju

 Ustanovitev Nacionalne mreže nevladnih 
organizacij s področja javnega zdravja 25x25, 
december 2012. Kratko ime: “Mreža NVO 25x25”.

 V enem letu načrtujemo vstop vsaj 50 članic. 



Namen projekta/Mreže NVO 25x25

 postati vodilna oz. reprezentativna mreža NVO s področja 
javnega zdravja v Sloveniji

 zagotovitev podpornega okolja NVO delujočim na področju 
javnega zdravja

 krepitev vloge in pomena NVO sektorja na področju zdravja v 
Sloveniji



Zagotavljanja trajnostnega delovanja 
Mreže NVO 25x25

 ustanovitev pravne oblike mreže: 
Center NVO za javno zdravje

 ustanovitev šole za NVO s področja javnega zdravja:
- mreža bo pripravila seznam znanj in veščin za
učinkovito delo zaposlenih na NVO in vodenje NVO s
področja zdravja

- seznam bo služil za pripravo učnega načrta šole



Zagovorništvo in civilni dialog
 podajanje predlogov za spremembe predpisov s področja 

zdravja na nacionalni in EU ravni – iskanje sistemskih rešitev
za NVO s področja zdravja

 ustanovitev delovnih skupin iz različnih vsebinskih področij 
NVO, ki delujejo na področju zdravja  za pripravo vsebinskih in 
pravnih besedil pobude 

 Mreža bo predlagala ustanovitev delovne skupine (vladni, 
nevladni strokovni deležniki) na MZ, ki bo oblikovala 
nacionalno krovno strategijo za obvladovanje vseh kroničnih 
nenalezljivih bolezni.



Zagovorništvo in civilni dialog

 Krepitev vloge NVO na lokalni ravni: model dobrih praks 
sodelovanja NVO s področja zdravja z lokalno oblastjo:

 Na primeru treh večjih občin bo izvedena analiza možnosti 
sodelovanja NVO z občinami glede na razvojne projekte 
občin

 Seznam storitev in programov, ki jih izvajajo članice mreže 
bo združen v katalog, ki ga bomo predstavili na občini, 
osnovnim in srednjim šolah – promocija zdravja v šolah.

Smo res daleč od tega? -



Servisna podpora NVO

 Informiranje NVO (projektna pisarna, e-novice, spletna stran 
mreže www.mreza-25x25.si )

 Praktično naravnane delavnice za predstavnike NVO s 
področja zdravja (10 delavnic) – uspešne metode dela, nove 
veščine dela ipd. 
 Dobrodošli so predlogi o vsebinah delavnic ...

 Svetovanje zvezam in društvom s ciljem izboljšanja dela NVO 
(zlasti svetovanje pri prijavah na razpise s področja zdravja)



Akcije za osveščanje medijev in 
gospodarstva

 sodelovanje z gospodarstvom (priprava kataloga storitev in 
programov, ki jih NVO s področja zdravja opravljajo za 
podjetja) 

 delo z mediji (spodbuditi medije, da pišejo o delu NVO, 
ozaveščanje novinarjev o korektnem, pravilnem podajanju 
javnozdravstvenih vsebin)

Se vam kljub uporabi navednic (»«) 
zdi naslov sporen?



Vabljeni k sodelovanju v 
Mreži NVO 25x25!

Za več informacij:

TEL: 01 234 75 50 
drustvo.zasrce@siol.net
www.mreza-25x25.si


