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Покана за представяне на успешни проекти 
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През  2004год. , Министрите на здравеопазването и околната среда на 52 страни от 

района на Европа, Кавказ и Централна Азия подписаха “Children Environmental and 

Health Action Plan for Europe” (CEHAPE). Днес, пет години по-късно по време на 

срещата на министрите под надслов “Опазване на детското здраве в променяща се 

околна среда“, осем успешни проекта ще бъдат поканени да представят своите 

резултати на Министерската конференция в Италия. 

 

Награди: По време на петата Министерска конференция за Околна среда и здраве 

която ще се проведе между 10-12 Март 2010 в Парма, Италия, министрите ще наградят 

осемте печеливши проекта с награди от по 1000 евро всeки.  

Разходите по настаняване и транспортните такси  ще бъдат поети от организаторите.   

 

Финансова подкрепа: Тази награда и церемонията по награждаването  са 

спонсорирани от правителствата на Австрия, Дания, Германия, Кралство Нидерландия, 

Норвегия и Швеция и също така е подкрепена от Европейската Комисия. 

 

Mеждународно експертно жури:  Представените проекти ще бъдат оценявани от 

независимо международно жури, което се състои от двама ескперти във всяка 

категория. Експертите в журито са представители на  53 държави от Европейския 

регион, в които СЗО осъществява дейност. Експертите са специалисти в областта на  

медицината, санитарните норми, околната среда, представители на младежки  

организациии, също така и здравни мрежи. 

 

Структури, които могат да кандидатстват:  Всички видове организации или групи, 

които се занимават с подобряване на детското здраве и околна среда - например 

училища, младежки групи, местни структури, НПО - от 53 държави в Централна, 

Източна и Юго-Източна Европа, района на Кавказ и Централна Азия. Дейността трябва 

да е в процес или  вече да е приключила. 

 

Състезателни категории: “добрите практики” би трябвало да са фокусирани върху 

една от осемте категории представени по-долу: 
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Категория Описание 

1. Вода и/или 
Санитария 
(Регионална 
приоритетна цел 1 на 
CEPAHE) 

Намаляване на гастроентерологичните заболявания и 

болестите пренасяни, чрез пиене на замърсена вода. 

Подобряване на състоянието на питейната вода, 

хигиенните и санитарните условия за деца. 

       2. Злополуки и/или 
физическа активност 
(Регионална приоритетна цел 
2 на CEPAHE) 

Намаляване на злополуки и наранявания, травми, 

наднормено тегло - превръщане на местата за 

физическа активност на децата в безопасни и 

здравословни зони. 

3. Въздух вътре и/или 
въздух на открито 
(Регионална 
приоритетна цел 3 на 
CEPAHE) 

 

Намаляване на респираторните  заболявания - 

подобряване качеството на въздуха в затворени 

пространства и въздуха на открито. 

      4. Химикали и/или 
радиация (Регионална 
приоритетна цел 4 на 
CEPAHE) 

Намаляване на интоксикациите, необратими 

поражения и хронични заболявания – предотвратяване  

и намаляване на химическите и  физическите  

опасности, които застрашават живота и здравето на 

децата. 

       5. Участие на млади 

хора 
 

 

Сътрудничество между поколенията – включване на  

младите в “Environment & Health Process in Europe”. 

       6. Мобилност Намаляване замърсяването на околната среда и  

злополуките  

Увеличаване на безопасна и здравословна мобилност  

за децата 

        7.Съхранение на 
климата 

Намаляване на CO2 емисиите и адаптиране към 

климатичните промени. Увеличаване   

информираността за ниски и близки до нулата  

стойности на въглерод, и тяхната връзка със здравето  

на децата и юнoшите 

         8. Училища Намаляване излагането на риск ( в околната среда и 

здравето) в училищата, и дневни центрове – 

увеличаване на здравословните практики в училища. 

 

Критерии за селекция: Проектите ще бъдат оценявани от 0 ( слаб) до 5 (отличен) на 

базата на: 

� Съотносимост: каква е връзката на  проектът   с детската околна среда и 
здраве в Европа 

� Действителни резултати: как проектът демонстрира конкретни ползи за 
детската околна среда и здраве 

� Информация  и насочване  на вниманието: как проектът е допринесъл за 
информираността и насочване на вниманието към детската околна среда и 

здраве 
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� Съдружие/ Многосекторен подход : как проектът е въвлякал в своята 

дейност други групи или организации ,  или други сектори. 

� Мобилност: дали проектът може да бъде  “увеличен” (разширен) или 

повторен (копиран) в други места или държави 

� Оригиналност: дали проектът е нововъдение и дали е иновативен 

� Финансова ефективност на проекта 
 

За повече информация и примери  от предишни наградени  проекти по CEHAPE, моля посетете 

уебстраницата на Healthier Environments for Children - http://cehape.env-health.org 

 

 

 

Организатори на наградата:  Конкурса и наградите за  прокети с добри практики за 5-

тата Министерска конференция за Oколна Среда и Здраве  в Парма, ще бъдат  

разработени съвместно от Women in Europe for a Common Future (WECF), Health & 

Environmental Alliance (HEAL), ISDE Austria and European Eco Forum. 

 

  

Важни дати: 

 

Петък, 13 Ноември 2009: Срок за подаване на входящия формуляр CEHAPE 

Петък, 22 Януари 2010: Обявяване на 8-те победители 

Петък 30 Януари 2010: Срок за подаване на молбите за пътуване и виза до организаторите 

Петък, 5-ти Февруари 2010 : Срок за подаване на допълнителна информация която трябва 

да бъде изпратена от победителите, ако се изисква такава 

Сряда – Петък, 10-12 март 2010: Министерска конференция и церемония по 

награждаване  в Парма 


