Oferujemy informacje na temat wpływu na zdrowie:
• powietrza i wody,
• niebezpiecznych substancji chemicznych,
• zmian klimatycznych,
• pól elektromagnetycznych,
• nierówności społecznych i braku sprawiedliwości ekologicznej,
• rtęci,
• zanieczyszczenia hałasem,
• nanotechnologii,
• pestycydów i biocydów.
Zapraszamy do członkowstwa w HEAL – organizacji, która
bezpośrednio uczestniczy w pracach nad strategicznymi
dokumentami UE i WHO w obszarze środowiska i zdrowia, w tym:
• Planem Działania UE na rzecz Środowiska i Zdrowia (EHAP)
• Europejskim Planem Działania WHO na rzecz Środowiska i
Zdrowia Dzieci (CEHAPE).

HEAL publikuje miesięczny biuletyn zawierający m.in.
informacje nt. zmian w prawodawstwie i dokumentach
strategicznych oraz regularnie ukazujący się biuletyn
przygotowywany w ramach projektu monitoringu
substancji chemicznych. Prowadzimy także eksperckie
grupy robocze pracujące nad wybranymi obszarami
polityk. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o
kontakt na: info@healpolska.pl

Génon Jensen
Dyrektor Generalny
Health and Environment Alliance (HEAL)
28, boulevard Charlemagne – 1000 Bruksela – Belgia
Telefon: + 32 2 234 3640 – Faks: + 32 2 234 3649
Courriel: info@healpolska.pl
Strona: www.healpolska.pl – www.env-health.org
Dołącz do nas na Facebooku
i Twitterze @HEALPolska

Projekty HEAL

We współpracy z innymi organizacjami HEAL prowadzi obecnie
szereg projektów koncentrujących się na poszczególnych
obszarach priorytetowych (wyniki dostępne w kilku językach).
The Unpaid Health Bill (Niepłacony rachunek –
Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie)
www.env-health.org/unpaidhealthbill
Chemicals Health Monitor (Zdrowotny Monitoring
Substancji Chemicznych) www.chemicalshealthmonitor.org i
www.chemikaliengesundheit.org
EDC-Free Europe
www.edc-free-europe.org
Know your Air for Health (Poznaj powietrze, którym oddychasz)
www.knowyourairforhealth.eu
Sick of Pesticides (Dość Pestycydów)
www.pesticidescancer.eu
Prescription for a healthy planet (Recepta na Zdrową Planetę)
www.env-health.org/policies/climate-change
Healthier Environments for Children
(Zdrowsze Środowisko dla Dzieci)
http://cehape.env-health.org

Prezydent HEAL Peter van den Hazel, wspólnie z Janez Potočnikiem, Komisarzem
UE ds. Środowiska (z lewej) oraz Génon K. Jensen, Dyrektorem Wykonawczym HEAL
(z prawej), kroi tort zaprojektowany specjalnie na 10. urodziny HEAL w 2013 r.

Stay Healthy, Stop Mercury (Bądź Zdrowy, Powiedz NIE Rtęci)
www.env-health.org/stopmercury
HEAL uprzejmie dziękuje za wsparcie finansowe z funduszy
Unii Europejskiej (UE).

Niniejsza ulotka została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury i przy zastosowaniu tuszy roślinnych.

Co HEAL może
zrobić dla Ciebie?

Health and Environment Alliance to międzynarodowa organizacja
pozarządowa, której celem jest poprawa zdrowia poprzez polityki,
strategie i prawodawstwo gwarantujące czystsze i bezpieczniejsze
środowisko.

Lepsze
zdrowie
zdrowemu
środowisku
			dzięki

HEAL

Promoting environmental policy
that contributes to good health

www.env-health.org
www.healpolska.pl
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Działania 				 Dowody naukowe
rzecznicze
w procesach
		decyzyjnych

Główne cele Health and Environment Alliance (HEAL) to pogłębianie świadomości na temat wpływu ochrony środowiska na poprawę zdrowia ludzi oraz wzmacnianie polityk europejskich w
tym obszarze. Realizujemy je włączając środowiska medyczne w
procesy decyzyjne oraz dostarczając fachową wiedzę i dowody
naukowe w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie.

Jednym z działań strategicznych HEAL jest propagowanie wśród
decydentów argumentów i poglądów środowisk zajmujących się
ochroną zdrowia. Poniżej przykłady inicjatyw w tym zakresie:

Jednym z celów HEAL jest dostarczenie decydentom oraz
opinii publicznej niezależnych dowodów naukowych w formie
odpowiadającej potrzebom danej grupy odbiorców.

Zdrowsze środowisko dla dzieci

HEAL reprezentuje prozdrowotne organizacje pozarządowe w
komitecie sterującym, działającym pod nazwą Europejska Grupa
Zadaniowa ds. Środowiska i Zdrowia (EHTF).

Realizujemy go poprzez współpracę z naszymi partnerami
i członkami, zlecając badania, a także prowadząc własne
analizy danych i polityk. Wśród naszych ostatnich raportów
naukowych znajdują się: przegląd badań dotyczących kosztów
zdrowotnych wpływu substancji chemicznych na prawidłowe
funkcjonowanie układu hormonalnego, pionierska analiza kosztów
zdrowotnych funkcjonowania elektrowni
węglowych w Europie czy przegląd negatywnych efektów narażenia na pestycydy
wśród grup podwyższonego ryzyka.

W wyniku przeprowadzonego przez nas w ramach wspomnianego Procesu WHO konkursu na najlepsze praktyki przedstawiliśmy
modelowe projekty w obszarze środowiska i zdrowia dzieci,
wdrażane przez organizacje pozarządowe w 53 krajach należących do europejskiego regionu WHO.

Ponadto HEAL uczestniczy w projektach
badawczych UE, występując w roli instytucji eksperckiej w komitetach doradczych dla ESCAPE, COPHES, ERA NET,
INTERASE oraz HENVINET.
Europosłanka Frédérique Ries

HEAL to stowarzyszenie różnorodnych organizacji zrzeszających
obywateli, specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, lekarzy,
naukowców, pacjentów, ubezpieczycieli zdrowotnych non-profit,
organizacje młodzieżowe, instytuty naukowe i zdrowia publicznego oraz ludzi zajmujących się ochroną środowiska. Wśród naszych
członków znajdują się zarówno organizacje międzynarodowe i
europejskie, jak i grupy krajowe czy lokalne.
Od wielu lat staramy się zwiększać zaangażowanie społeczeństwa
i specjalistów w debaty inicjowane przez UE oraz Światową
Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO), a także
w procesy decyzyjne w zakresie ochrony środowiska i zdrowia.
Główne działania realizowane przez członków HEAL w ramach
naszej misji to:
• Monitoring procesów decyzyjnych w instytucjach UE w celu
identyfikacji zagrożeń i szans dla środowiska i zdrowia;
•P
 rowadzenie kampanii, których celem jest przedstawienie
decydentom racji środowisk medycznych;
•A
 naliza i udostępnianie badań pomocnych w pracach nad
politykami i strategiami;
•Z
 większanie zaangażowania społeczeństwa i innych
zainteresowanych stron w procesy decyzyjne;
•W
 zmacnianie pozycji poprzez publikacje, konferencje,
warsztaty i szkolenia.

Przyłącz się do HEAL

i pomóż nam dbać o zdrowie ludzi
poprzez zdrowe środowisko.
Do HEAL mogą wstąpić zarówno organizacje
pozarządowe typu non-profit, jak i osoby
indywidualne.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy
o kontakt na: info@healpolska.pl

Kraje zaangażowane w zainicjowany przez WHO Europejski Proces
Środowiska i Zdrowia uczestniczyły w opracowaniu pierwszego
w Europie Planu Działań na rzecz Środowiska i Zdrowia Dzieci
(2004). Nasz Sojusz, wraz z organizacjami członkowskimi, odegrał
znaczącą rolę w pracach nad tym dokumentem.

uczestniczy w badaniach nad
zawartością rtęci we włosach.

Eliminacja toksycznych substancji chemicznych
z naszego środowiska
Istnieją duże szanse, że nowe prawodawstwo UE w
zakresie substancji chemicznych (tzw. REACH) doprowadzi do
poprawy stanu zdrowia publicznego i środowiska. W ramach
projektu Chemicals Health Monitor (Zdrowotny Monitoring
Substancji Chemicznych) prowadzimy działania na rzecz
odpowiedniego wdrożenia tego aktu prawnego.
Dzięki naszej inicjatywie Right to Know (Masz Prawo Wiedzieć),
dostępnej w wielu językach UE, zwykli obywatele mogą zidentyfikować produkty zawierające substancje chemiczne szkodliwe dla
zdrowia. Domagamy się również, aby w ramach REACH substancje te zostały wycofane z użycia w możliwie najkrótszym czasie.
W ramach kampanii,
w kluczowych
momentach unijnego
procesu decyzyjnego,
HEAL wysyłał
politykom kartki
opisujące szkodliwe
działanie pestycydów
na zdrowie dzieci.

Współpraca
Chętnie współpracujemy z innymi organizacjami przy zbieraniu
danych i ich analizie czy przy opracowywaniu wyników. HEAL należy
do następujących grup i sieci eksperckich:
• Green 10 – grupa wiodących pozarządowych organizacji
ekologicznych działających na poziomie UE,
• IPEN – globalna sieć organizacji prowadzących działania na rzecz
„Przyszłości bez Toksyn”,
• Grupa robocza WHO Europa ds. środowiska i zdrowia,
• Grupa UE ds. przeglądu polityki ochrony powietrza,
• Grupa ekspercka UE ds. jakości powietrza w pomieszczeniach
zamkniętych,
• Grupa robocza WHO Europa ds. zmian klimatycznych.
Prowadzimy także stałą współpracę z Programem
Środowiskowym ONZ oraz Światową Organizacją Zdrowia.

