
Zostań członkiem HEAL
Lepsze zdrowie dzięki zdrowemu środowisku

Dołącz do Health and Environment Alliance już dziś!

Założone w 2003 roku stowarzyszenie Health and Environment Alliance (HEAL) jest wiodącą organizacją typu 
non-profit, analizującą wpływ środowiska na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. 

Przy wsparciu ponad 65 organizacji członkowskich, reprezentujących lekarzy, ubezpieczycieli zdrowotnych 
non-profit,  pacjentów,  obywateli,  młodzież  oraz  specjalistów  w  dziedzinie  ochrony  środowiska,  HEAL 
uczestniczy w różnorakich procesach decyzyjnych, przedstawiając niezależne ekspertyzy i dowody naukowe 
opracowane  przez  podmioty  zajmujące  się  ochroną  zdrowia.  Nasi  członkowie  to  między  innymi  
międzynarodowe i europejskie organizacje, a także grupy krajowe i lokalne z 25 krajów.

Wizją naszej organizacji  jest zdrowe środowisko i zdrowi ludzie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej 
granicami.  Działania  HEAL w zakresie  podnoszenia  świadomości  zdrowotnej  mają  na  celu  ukazanie,  jak  
pozytywny wpływ na środowisko naturalne może skutkować zmniejszeniem liczby  zachorowań na takie 
schorzenia jak astma, otyłość, cukrzyca, nowotwory czy niepłodność. 

HEAL posiada wieloletnie doświadczenie w zwiększaniu zaangażowania społeczeństw i ekspertów w UE oraz 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w debatach i procesach decyzyjnych dotyczących zdrowia i 
środowiska. 

Zaangażowanie HEAL na rzecz organizacji członkowskich obejmuje:
• Monitorowanie zmian prawnych w instytucjach UE w celu identyfikacji zagrożeń i szans dla 

środowiska oraz zdrowia
• Prowadzenie kampanii mającej na celu przybliżenie decydentom głosu społeczności 

zajmujących się ochroną zdrowia
• Monitoring i udostępnianie badań dotyczących ochrony zdrowia
• Wspieranie udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych
• Budowanie potencjału dzięki publikacjom, organizacjom konferencji, warsztatów i szkoleń.

Zapraszamy  do  członkostwa  w  naszym  stowarzyszeniu,  które  bezpośrednio  przyczynia  się  do  prac  Unii  
Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia nad  UE polityką środowiskową i zdrowotną, w tym do  działań 
strategicznych w zakresie polityki ochrony zdrowia UE i WHO oraz CEHAPE (Europejskiego Planu Działań na 
rzecz Środowiska i Zdrowia Dzieci). Informacja o naszych aktualnych członkach: www.env-health.org.

Członkostwo  HEAL  jest  otwarte  dla  organizacji  pozarządowych  i  innych  organizacji  typu  non-profit, 
zarówno lokalnych, regionalnych, krajowych, jak i europejskich czy międzynarodowych. Wnioskodawcy 
muszą posiadać status prawny zgodny z przepisami kraju pochodzenia, niezarobkowy cel i pozostawać 
niezależni od rządów, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.

Korzyści z członkostwa HEAL
Stając się członkiem HEAL Państwa organizacja zyska dostęp do licznych korzyści, w tym: 
 

 Dostęp do decydentów  unijnych  i  aktualnych  informacji na  temat  sytuacji  politycznej  poprzez 
sekretariat koordynujący HEAL w Brukseli,

 Umieszczanie najważniejszych informacji  na naszej stronie internetowej oraz w comiesięcznym 

http://www.env-health.org/


biuletynie,  do  którego  zapisanych  jest  ponad  5000  kluczowych  podmiotów  zajmujących  się 
kwestiami  środowiska  i  zdrowia  w Europe  oraz  na  całym świecie,  w tym urzędników unijnych,  
decydentów  krajowych,  naukowców,  stowarzyszeń  naukowych,  dziennikarzy,  organizacji 
pozarządowych oraz innych organizacji,

 Reprezentowanie i współpraca na forum europejskim i międzynarodowym poprzez partnerstwa ze 
Światową  Organizacją  Zdrowia,  Komisją  Europejską,  a  także  organizacjami  pozarządowymi 
działającymi w innych sektorach m.in: rolniczym, konsumenckim, transportowym,

 Aktualizacje  informacji  na  temat  zdrowia  i  środowiska w  celu  zwiększenia  świadomości   w 
kwestiach doniesień naukowych o zdrowiu publicznym, prezentacja raportów, dyskusje z politykami,  
udział w konferencjach i innych inicjatywach partnerskich,

 Wymiana  informacji  i  doświadczeń  z  innymi  organizacjami,  zajmującymi  się  zagadnieniami 
zbliżonymi do profilu Państwa organizacji: nasze stowarzyszenie skupia wiele grup i ekspertów z 26 
różnych krajów, umożliwiając udział w Walnym Zgromadzeniu oraz innych wydarzeniach, 

 Wirtualne grupy robocze, seminaria, konferencje i szkolenia, możliwość udziału w jednym lub kilku 
projektów HEAL, zdobycia i przekazywania wiedzy na temat działalności, rozpoczęcia współpracy z 
innymi podmiotami i przyczynienia się do zmian legislacyjnych, 

 Najważniejsze zagadnienia:
Jakość powietrza
Ochrona zdrowia i środowiska
Zdrowie i środowisko dzieci
Chemikalia / pestycydy

Bio-monitoring
Profilaktyka antynowotworowa
Szczelinowanie gazu łupkowego 
Zmiany klimatu

Szczegółowe informacje na temat konkretnych obszarów priorytetowych HEAL i realizowanych 
projektów: 
Wpływ chemikaliów na zdrowie: www.chemicalshealthmonitor.org
Choroby nowotworowe:www.environnement-et-cancer.com 
Stop pestycydom: www.pesticidescancer.eu
Zdrowsze środowisko dla dzieci: http://cehape.env-health.org
Czyste powietrze dla zdrowia: www.knowyourairforhealth.eu
Stop rtęci: www.env-health.org/stopmercury 

Opłata członkowska 
Opłata roczna za członkostwo w HEAL wynosi 300€ dla pełnoprawnych członków oraz członków 
stowarzyszonych. Dla organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej z krajów UE opłata wynosi 100€.

Health & Environment Alliance (HEAL)
 28 Boulevard Charlemagne B-1000 Brussels – Belgium tel +32 2 234 36 40, fax: +32 2 234 36 49 

email: info@env-health.org Website: www.env-health.org
biuro lokalne:

ul. Koszykowa 59/3, 00-600 Warszawa, email: weronika@env-health.org, lukasz@env-health.org, 
tel. tel: 22 213 94 56 
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