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Z NORVEŠKIM FINANČNIM 
MEHANIZMOM DO BOLJŠEGA ZDRAVJA

Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prek sto uveljavljenih do-

mačih in tujih strokovnjakov je stopilo »Skupaj za zdravje«, saj od 

septembra 2013 razvijajo nove pristope v preventivnem zdravstve-

nem varstvu otrok in mladostnikov ter odraslih. Njihovo delo pote-

ka v okviru projekta »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v 

zdravju«, ki je financiran s strani Programa Norveškega finančnega 

mehanizma 2009–2014. 

Projekt bo trajal do začetka leta 2016 in bo doprinesel k okrepitvi 

preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter od-

raslih. Razviti bodo novi pristopi, usmerjeni v preprečevanje kronič-

nih nenalezljivih bolezni in zmanjšanje neenakosti v zdravju. 

V letošnjem letu so prizadevanja sodelujočih strokovnjakov usmer-

jena v izdelavo ocene potreb in pripravo novih modelov, katerih iz-

vedljivost bo naslednje leto preizkušena v pilotni izvedbi na različnih 

lokacijah po Sloveniji. 

Več o projektu

SKUPAJ ZA ZDRAVJE NA SPLETU
Z namenom posredovanja koristnih informacij o poteku projek-

ta in njegovih vsebinah smo zasnovali spletno stran z naslovom  

www.skupajzazdravje.si, kjer so dostopni vsi pomembni podatki o 

dogajanju na projektu, vključno z aktualnimi dogodki in kontaktni-

mi informacijami. 

SKUPAJ ZA ZDRAVJE
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Projekt Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju,  katerega cilj je prispevati k  zmanjšanju pojavljanja nenalezljivih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, 
s pristopom vseživljenjske perspektive ter k zmanjšanju neenakosti v zdravju, je financiran v višini 2.352.941,00 EUR, od tega 85 % znašajo namenska sredstva Norveškega 
finančnega mehanizma, preostalih 15 % pa predstavlja višino nacionalnega sofinanciranja.

http://www.skupajzazdravje.si/projekt/
http://www.skupajzazdravje.si
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DVE DELOVNI SREČANJI 

Marca smo se prvič sestali vsi sodelujoči strokovnjaki. Predstavili smo 

do sedaj zbrana izhodišča za delo na projektu in začrtali aktivnosti za 

prihodnje sodelovanje. Sledilo je nadaljevanje intenzivnega dela na 

oceni potreb, katere glavna sporočila in zaključke smo povzeli na maj-

skem delovnem srečanju. Slednje je služilo tudi predstavitvam tujih in 

domačih dobrih praks ter oblikovanju zametkov delovnih skupin, ki 

bodo v naslednjih mesecih pripravljale predloge novih modelov. 

Glavni namen obeh dogodkov je bilo srečanje različnih strokovnja-

kov ter njihova izmenjava izkušenj in pogledov na razvoj preventiv-

nega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter odraslih.

ZAKLJUČENA OCENA POTREB

Izdelana ocena potreb primarno temelji na zdravstvenih potrebah 

otrok in mladostnikov ter odraslih, vključuje pa tudi identificirane 

vrzeli, izzive in pristope evropskih držav za učinkovito, kakovostno in 

na enakost osredotočeno preventivno zdravstveno varstvo. 

V ospredje smo postavili vidik uporabnika, ki je pri oblikovanju pro-

gramov in vsebin sicer pogosto zapostavljen. Podatki, pridobljeni s 

fokusnmi skupinami in strukturiranimi intervjuji, so zato še posebej 

zanimivi in uporabni, saj predstavljajo perspektivo uporabnika. 

Nekaj poudarkov je izpostavljenih v predstavitvah povzetkov ocene 

potreb otrok in mladostnikov ter ocene potreb odraslih.
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www.skupajzazdravje.si

www.svrk.gov.si

Krepitev preventivnega zdravstvenega varstva

http://www.skupajzazdravje.si/aktualno/prvo-delovno-srecanje-projekta-skupaj-za-zdravje/
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http://www.skupajzazdravje.si/media/polonca.truden.dobrin.1.pdf
http://www.skupajzazdravje.si/media/jozica.maucec.zakotnik.pdf
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