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NACIONALNA MREŽA NVO S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA 25X25 

 

 

Spoštovani predstavniki NVO s področja zdravja, 

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je v začetku decembra 2012 ustanovilo Nacionalno mrežo 

nevladnih organizacij (NVO) s področja javnega zdravja, imenovano 25x25 (kratko ime: Mreža NVO 

25x25). Del imena 25x25 sporoča namen, da nevladne organizacije s področja zdravja v sodelovanju z 

ostalimi deležniki v Sloveniji pripomoremo k uresničitvi cilja resolucije 66. generalne skupščine OZN 

(19. 9. 2011), o zmanjšanju stopnje umrljivosti kot posledici kroničnih nenalezljivih bolezni do leta 

2025 za 25%, kar je postal tudi cilj Svetovne zdravstvene organizacije. 

 

Nevladnih organizacij, ki delujejo na področju javnega zdravja pri nas, je zelo veliko, a vsaka se 

večinoma trudi zase in nepovezano z ostalimi deluje na področju, ki ima iste korenine (življenjski slog, 

dejavniki tveganja za nastanek bolezni, pomoč že obolelim idr.) in si želi enake sadove – manjšo 

obolevnost in ohranjanje zdravja pri ljudeh. Na področju zdravja pa je pomembno, da NVO delujejo 

enotno in v širšo družbo predajajo konsistentno sporočilo o pomenu zdravja, ki ga ima le-to na 

kakovost življenja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

   DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE | Dunajska 65 | 1000 Ljubljana | Slovenija   
   | tel: +386 1 234 75 50 |www.zasrce.si | drustvo.zasrce@siol.net  

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«. 

 

Projekt Nacionalne mreže NVO s področja javnega zdravja 25x25 

 

Projekt Mreže NVO 25x25 omogoča oblikovanje reprezentativne mreže nevladnih organizacij s 

področja zdravja, katerih dolgoročni cilj je zmanjšati obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi 

boleznimi v Sloveniji in zmanjšati neenakosti v zdravju. Projekt bo pripomogel k zagotovitvi 

podpornega okolja za vse slovenske nevladne organizacije, delujoče na področju javnega zdravja 

oziroma h krepitvi vloge in pomena NVO sektorja na področju zdravja v Sloveniji nasploh.  

 

V okviru projekta bomo NVO s področja zdravja podale predloge za spremembe predpisov tako na 

nacionalni, kot EU ravni. Na lokalni ravni bomo raziskali možnosti sodelovanja nevladnih organizacij z 

lokalnimi oblastmi in v obliki kataloga ponudile seznam storitev, ki jih opravljamo. Mreža bo 

Ministrstvu za zdravje predlagala ustanovitev delovne skupine, ki bo oblikovala nacionalno krovno 

strategijo za obvladovanje vseh kroničnih bolezni in njihovih posledic.  

 

Na delavnicah s predstavniki medijev se bomo posvetili korektnemu poročanju o javnozdravstvenih 

problemih in zdravem življenjskem slogu in tako osveščali medije o vlogi NVO. Povezali se bomo z 

gospodarstvom in s strokovnjaki razvijali storitve, ki jih lahko NVO s področja zdravja nudijo 

podjetjem in si na tak način zagotovijo določeno finančno stabilnost. 

 

Mrežo bo vodila projektna pisarna, ki bo preko e-novic, spletne strani, Facebook strani in 

kontaktnega telefona svoje članica informirala o aktivnostih v mreži in jim svetovala pri prijavah na 

razpise. Prav tako bo organizirala brezplačne delavnice na številne teme, ki so pomembne za 

delovanje NVO s področja zdravja. 

 

Z namenom zagotavljanja trajnostnega delovanja mreže bo projektna pisarna po končanem obdobju 

financiranja projekta s strani Ministrstva za javno upravo in Evropskih strukturnih skladov ustanovila 

pravno obliko mreže, imenovano Center NVO za javno zdravje, v kateri bo delovala tudi Šola za NVO 

s področja zdravja.  
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Pridružite se nam tudi vi in postanite član Nacionalne mreže NVO s področja zdravja 25x25. To 

naredite tako, da izpolnite pristopni obrazec, ki je v prilogi in nam ga pošljete na  

info@mreza-25x25.si ali na naslov:  
 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije,  
Mreža NVO 25x25,  
Dunajska 65,  
1000 Ljubljana. 

 

Članstvo, kot tudi vse storitve projektne pisarne so brezplačne. Z včlanitvijo nimate do projektne 

pisarne nikakršnih obveznosti, le koristi: 

- brezplačna udeležba na delavnicah, posvetih, okroglih mizah ipd. 
- brezplačno svetovanje pri prijavah na razpise, oblikovanja programov, storitev za podjetja 

ipd. 
- prejemanje e-novic, v katerih obveščamo o aktualnih razpisih, aktivnostih mreže, obvestilih 

članic in drugih zanimivostih s področja javnega zdravja 
- možnost objave vaših aktivnosti v e-novicah Mreže  
- sodelovanje pri akcijah za osveščanje podjetij in medijev o pomenu in vsebini dela NVO  
- možnost distribucije vašega promocijskega gradiva na raznih dogodkih 
- pomoč pri oblikovanju pobud za zakonske spremembe na področju delovanja zdravstvenih 

NVO 
- pomoč pri oblikovanju pobud za zakonske spremembe na področju javnega zdravja 
- možnost udeležbe na usposabljanih za aktivne sodelavce projektne pisarne 
- povezovanje in sodelovanje, izmenjava izkušenj in dobrih praks 
- podajanje predlogov za izboljšanje delovanja NVO s področja zdravja 
- idr. 

Obiščite nas na spletni strani: http://www.mreza-25x25.si/.  

 

Lep pozdrav, 

mag. Nataša Jan, vodja projekta  

T.: 01/234 75 50, info@mreza-25x25.si  
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PRISTOPNI OBRAZEC ZA VKLJUČITEV V NACIONALNO MREŽO S 
PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA 25X25 

Naziv nevladne organizacije:  
Naslov in pošta:  
Pravna oblika: a) društvo b) (zasebni) zavod c) ustanova 
Področje delovanja NVO:  
Odgovorna oseba:  
Kontaktna oseba (navedite 
osebo, telefon, e-mail):  

Spletna stran NVO:  

 

Izjavljamo, da priznavamo upravičencu projekta  

DRUŠTVU ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE 

koordinativno vlogo pri izvajanju aktivnosti nevladnega sektorja na področju: 

ZDRAVJA 

 

Nosilec vsebinske mreže mora po našem mnenju: 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... . 
Strinjamo se z obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov na podlagi 8. čl. ZVOP-1. Soglašamo, da 
se podatki iz članstva, materiali in fotografije z v zvezi z delovanjem mreže objavijo na spletni strani 
mreže oz. v promocijskem gradivu Nacionalne mreže NVO s področja javnega zdravja 25x25. 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 

 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 

 
 

 


