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In 2004, Ministerele de Mediu şi Sãnãtate din Europa, Caucaz şi Asia Centralã au semnat 

“Planul de Acţiune pentru Mediu şi Sãnãtate pentru Europa” (CEHAPE). Trei ani mai târziu, 

o competiţie a proiectelor pentru sãnãtatea mediului copiilor a rezultat în celebrarea 

“Premiilor pentru bune practici”. Urmãtoarea Conferinţã Ministerialã, numitã “Protejarea 

Sãnãtãţii Copiilor într-un Mediu aflat în Schimbare”, va premia opt proiecte de bune practici 

care vor fi invitate sã-şi prezinte proiectele la Conferinţa Ministerialã în Italia. 

 

Premii: Opt premii de câte 1,000 Euro fiecare vor fi oferite de cãtre miniştri câştigãtorilor 

celei de a 5-a Conferinţe Ministeriale pentru Mediu şi Sãnãtate, 10-12 Martie 2010, în Parma, 

Italia. Cheltuielile de transport şi cazare a celor 8 câştigãtori vor fi acoprite de cãtre 

organizatori. 

 

Finanţatori: Acest concurs precum şi ceremonia de premiere este sponsorizat de cãtre 

guvernele Austriei, Denemarcei, Germaniei, Olandei, Norvegiei şi Suediei şi susţinut de cãtre 

Comisia Europeanã. 

Juriul internaţional de experţi: Propunerile de proiect vor fi evaluate de un juriu 

internaţional independent, compus din 2 experţi pentru fiecare categorie. Juriul va fi compus 

din experţi medici, sanitaţie, mediu, reprezentanţi ai tineretului, reprezentanţi ai organizaţiilor 

internationale cât şi reprezentanţi ai reţelelor de mediu şi sãnãtate din 53 de ţãri din regiunea 

Europeanã OMS (Organizaţia Mondialã a Sãnãtãţii).  

 
Eligibilitate: Pot aplica toate tipurile de organizaţii sau grupe de lucru pentru îmbunãtãţirea 

Sãnãtãţii Mediului Copiilor – de exemplu şcoli, grupuri de tineret, autoritãţi locale, organizaţii 

ne-guvernamentale – din 53 de ţãri din Europa, Estul Europei, Sud-Estul Europei, Caucaz şi 

Asia Centralã. Activitatea trebuie sã fie deja finalizatã sau în desfãşurare. 

 

Categoriile concursului: “Bunele practici” ar trebui sã se încadreze într-una din categoriile 

descrise mai jos: 

Categorie Descriere 

1. Apã şi/sau Sanitaţie (CEHAPE 

Obiectiv Regional 1) 
Reducerea bolilor gastrointestinale şi hidrice – 

Imbunãtaţirea apei potabile, igienei şi condiţiilor sanitare 

pentru copii. 

2. Accidente şi/sau Activitãţi 

Fizice (CEHAPE Obiectiv Regional 

2) 

Reducerea accidentelor vãtãmatoare, traumelor şi obezitãţii 

– Realizarea unui mediu fizic mai sigur şi mai sãnãtos 

pentru copii 

3. Aer interior şi/sau Aer 

Exterior (CEHAPE Obiectiv 

Regional 3) 

Reducerea bolilor respiratorii – Imbunãtãţirea calitãţii 

aerului interior şi exterior pentru copii 
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4. Chimicale  şi/sau Radiaţii 
(CEHAPE Obiectiv Regional 4) 

Reducerea intoxicaţiilor, prejudicii ireversibile şi boli 

cronice – Prevenirea şi reducerea riscurilor chimice şi 

fizice care pun în pericol viaţa şi sãnãtatea copiilor. 

5. Participarea tinerilor  Cooperare între generaţii – Implicarea tinerei generaţii în 

Mediu şi Sãnãtate la nivel European   

6. Mobilitate  Reducerea poluãrii mediului, accidentelor – Rãspândirea 

mobilitãţii sigure şi sãnãtoase pentru copii 

7. Protecţie climaticã  Reducerea emisiilor de CO2 şi adaptarea la schimbãrile 

climatice – Sporirea conştientizãrii printre copii şi tineri 

asupra practicilor zero-carbon sau cu generare redusã de 

carbon şi legatura acestora cu sãnãtatea 

8. Şcoli  Reducerea expunerii la riscurile de mediu şi sãnãtate în 

şcoli şi centre de zi – sporirea practicilor sãnãtoase şi de 

mediu în şcoli  

 

Criterii de selecţie: Proiectele vor fi marcate de la 0 (insuficient) la 5 (excelent) pe baza: 

� Relevanţei: cât de bine se încadreazã subiectului Sãnãtatea şi Mediul copiilor în 

Europa 

� Rezultate concrete: cum demonstreazã proiectul baneficiile tangibile pentru 

mediul şi sãnãtatea copiilor  

� Sporirea conştientizãrii şi a informaţiei: Cum a contribuit proiectul la 

informarea şi creşterea conştientizãrii asupra sãnãtãţii şi mediul copiilor  

� Parteneriate/Abordare multi-sectorialã: cât de bine au reuşit proiectele sã 

implice alte grupuri sau organizaţii şi alţi factori de interes  

� Transferabilitate: dacã proiectul poate fi extins sau replicat (copiat) în alte 

regiuni sau ţãri 

� Originalitatea: dacã proiectul este original şi inedit  

� Legãtura cost-beneficiu a proiectului 

 
Pentru mai multe informaţii şi exemple de proiecte din cadrul concursurilor anterioare 

CEHAPE, puteţi vizita website-ul un Mediu mai Sãnãtos pentru Copii - http://cehape.env-
health.org 
 

Date importante: 
 

Luni, 7 Decembrie 2009: Data limitã pentru trimiterea formularului CEHAPE de înregistrare în 

concurs 

Vineri, 22 Ianuarie 2010: Anunţarea celor 8 câştigãtori 

Vineri, 30 Ianuarie 2010: Data limitã pentru trimiterea cãtre organizatori a detaliilor legate de 

cãlãtorie şi cererile de vizã 

Vineri, 5
th
 Februarie 2010: Data limitã pentru trimiterea de cãtre câştigãtori, la cerere a 

informaţiilor adiţionale  

Miercuri – Vineri, 10-12 Martie 2010: Conferinţa Ministerialã şi Ceremonia de Premiere la 

Parma 
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Organizatorii Concursului: Concursul şi premiile pentru proiecte de bune practici pentru a 5 

–a Conferinţã Ministerialã asupra Mediului şi Sãnãtãţii din Parma, vor fi organizate în comun 

de cãtre Femei în Europa pentru un Viitor Comun - Women in Europe for a Common Future 

(WECF), Alianţa de Mediu şi Sãnãtate - Health & Environmental Alliance (HEAL), ISDE 

Austria şi European Eco Forum.  
 

Pentru informaţii asupra acestui concurs, propunerea de proiecte, formularul on-line de 

aplicare şi pentru informaţii asupra procesului Mediului şi Sãnãtãţii în Europa şi 

Planului de Acţiune pentru Sãnãtatea Mediului Copiilor puteţi vizita :  

• Pagina WECF pentru Mediu şi Sãnãtate: http://www.wecf.eu/english/projects/55-

Environment-Health-Parma.php 

• Website-ul O?G-ului HEAL CEHAPE: http://cehape.env-health.org  

• Website-ul OMS - Organizaţia Mondialã a Sãnãtãţii: 

http://www.euro.who.int/eehc/ctryinfo/ctryinfo  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Finanţatori: Acest concurs este sponsorizat de cãtre guvernele Austriei, Danemarcei, Germaniei, 

Olandei, Norvegiei şi Suediei şi susţinut de Comisia Europeanã. 

Organizatori: 


