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16. 06. 2017 www.ekodezela.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ustavi se - in podari minuto!
Vsebina: Nna Zavodu Med.Over.Net so na začetku junija začeli z izvajanjem vseslovenske akcije Ustavi se!, s 

katero želijo spodbuditi k razmisleku o prehitrem tempu življenja ter osveščati Slovence o pomenu skrbi za 
zdravje. V okviru projekta, ki ga podp...

Avtor:
Gesla: USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

16. 06. 2017 www.prva.net Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Smo ponosni partner vseslovenske akcije Ustavi se!
Vsebina: PRVA sodeluje v akciji “Ustavi se”, ki opozarja na pomanjkanje časa vseh nas ter predstavlja načine, kako 

bolj zadovoljno in zdravo preživljati trenutke bivanja. V naslednjih mesecih bomo pomagali aktivirati 
družbo, da se “ustav...

Avtor: Prva osebna zavarovalnica
Gesla: USTAVI.SE, USTAVISE, #USTAVISE, AKCIJA USTAVI.SE

OVERNET D.O.O.
Pregled objav
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16. 06. 2017 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

Foto: arhiv Zavod Med.Over.Net

Ustavi se – in podari minuto!

Nna Zavodu Med.Over.Net so na začetku junija za čeli z izvajanjem vseslovenske akcije
Ustavi se! , s katero želijo spodbuditi k razmisleku o prehitrem tempu življenja ter osvešč ati
Slovence o pomenu skrbi za zdravje. V okviru projekta , ki ga podpirajo številni partnerji iz
gospodarstva, ambasadorji in mediji , so se snovalci akcije zavezali, da bodo do 29.
septembra 2017 zbrali 2.065.895 minut. Toliko nas je bilo Slovencev 1. januarja 2017.

Foto : arhiv Zavod Med.Over.Net

Kot so pojasnili na Zavodu , raziskave kažejo porast števila ljudi , ki trpijo za anksioznostjo ali
depresijo, število bolniških odsotnosti narašča, prav tako izgorelost, kronične bolezni in splošna
ogroženost za pojav hujših bolezni. »V Zavodu Med.Over.Net smo vsak dan v stiku z zgodbami
ljudi, ki jih je življenje tako ali drugač e ustavilo. Zato smo se vprašali , kaj lahko (še ) naredimo za
več zdravja, več dobrega poč utja , več sreč nih ljudi, več veselih otrok in zadovoljnih staršev,« je
dejal Tomaž Oplotnik , direktor Zavoda Med.Over.Net, ki bo projekt Ustavi se!, s katerim želijo
spodbuditi ljudi k razmisleku o pomenu ustreznega razporejanja č asa med dnevnimi opravki
in poč itkom oziroma prostim č asom, izvajal med junijem in septembrom 2017.

KOLEDAR DOGODKOV

Nimate idej , kam skočiti čez vikend?

Z mesečnim koledarčkom lahko vsak dan
preverite, kaj se dogaja po Sloveniji.

EKO Dežela

ODKRIJ SVET Z NAMI!

Potovanje z Eko de …

Objavil/-a EKO Deže …

14.418 ogledov

EKO DEŽ ELA LUPA Sodelujte Koledar Prijava

AKTUALNO POD LUPO PO SLOVENIJI RAZVEDRILO

16 JUN

16 JUN

16 JUN

16 JUN

16 JUN
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Ustavi se - in podari minuto!

SPLETNI ČLANEK

http://www.ekodezela.si/aktualno/ustavi-se-podari-minuto/

www.ekodezela.si

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=f36ab633-f960-46b6-acde-d93b8c618eba1845198755
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Foto : arhiv Zavod Med.Over.Net

Glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje število obiskov pri zdravniku in
bolniških odsotnosti zaradi diagnoze izgorevanja narašča , kar gre verjetno pripisati tudi temu ,
da zdravniki to težavo v zadnjih letih bolje prepoznavajo.

Foto : arhiv Zavod Med.Over.Net

»Ob vsakodnevnem (pre) hitrem tempu pozabimo nase in č as je , da se ustavimo ! Ko se
›ustavimo ‹ in si vzamemo č as zase, lahko razmislimo , kaj bi lahko naredili drugače, da bi živeli
bolj zdravo , zadovoljno in sreč no. Pomembno je, da začnemo pri sebi. Ko se bomo uspeli
›ustaviti ‹ sami , bomo lahko pomagali tudi drugim, « je v nadaljevanju pojasnila Andreja
Verovšek, idejna vodja akcije in vodja projektov Zavoda Med.Over.Net.

Foto : arhiv Zavod Med.Over.Net

Svojo minuto v skupno zavedanje, kako pomembno je vsak dan sproti pomisliti nase in
prisluhniti notranjim vzgibom pri iskanju splošnega osebnega zadovoljstva , lahko podarimo
tudi mi , in sicer na spletnem mestu akcije Ustavi.se.

PODARI SVOJO MINUTO

1. ustavi se

2. razmisli, kaj želiš početi drugače
3. klikni na “podari minuto” in s tem sporoči , da si se za trenutek ustavil.

K. Ž .

Preberite tudi :

KOMENTIRAJTE PRVI

SPONZOR RUBRIKE ŽIVALI

TOP Č LANKI TEDNA

Videti so kot majhne jagode,
vendar niso jagode

Nova odkritja o vranah
osupnila znanstvenike

Š marna hrušica – tako lepa, pa
tako redka

Vipavska dolina na seznamu
geografskih označb EU in
Kitajske

Google Earth videoposnetki , ki
pokažejo kako zelo se je
spremenil svet

Včeraj konec
stroškov
gostovanja
mobilne
telefonije v tujini
Po desetletju
pogajanj je

Evropska komisija
kon č no sprejela
uredbo, s katero
bodo ukinjeni
visoki stroški
gostovanja v
mobilnih omrežjih
v tujini. ...

Za varnejše
poletje v gorah
Z Dnem slovenskih
planinskih
doživetij , ki 17.
junija s
celodnevnim
planinskim
dogajanjem vabi
na Dom pod
Storži č em odrasle,
mlade in najmlajše
pl ...

Kolesarska dirka
po Sloveniji :

» Borite se za
zeleno«

Danes se pri nas
zač enja že
štiriindvajseta
mednarodna
kolesarska dirka
Po Sloveniji , ki bo
trajala do nedelje ,
18. junija. Letos
prvič tudi pod t ...

Poletna
muzejska noč
2017
Poletna muzejska
noč je največ ja
promocijska akcija
slovenskih
muzejev in galerij.
Povezovalni
projekt , prilagojen
na urbano
obmo č je , je bil že

od ...
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Domov › Info portal › Novice › Smo ponosni partner vseslovenske akcije Ustavi se !

ANKETE DAN PRIHODNOSTI

DAVČNA OLAJŠAVA DELNIŠKI TRGI

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

FINANČNI NASVET FINANČNI TRGI

NALOŽBE NALOŽBENI SKLADI

POKOJNINA

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA

SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

SPOROČILO ZA MEDIJE VARČEVANJE

ZDRAVJE ŽIVLJENJE

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

Avtor članka

author

PRVA zavarovalnica ki vam

pomaga pri življenjskih odločitvah.

Medijsko središče
Novice

FAQ

Prva osebna
zavarovalnica

VSI ČLANKI AVTORJA

KATEGORIJE
▪▪▪

KLJUČNE BESEDE

▪▪▪

Novice

16.06. 2017

PRVA sodeluje v akciji “Ustavi se”, ki opozarja na pomanjkanje časa vseh nas ter predstavlja načine , kako bolj
zadovoljno in zdravo preživljati trenutke bivanja. V naslednjih mesecih bomo pomagali aktivirati družbo, da se
“ustavi ”, jo poučevati in spodbujati k pozitivnim spremembam.

Delite

Smo ponosni partner vseslovenske akcije Ustavi se !
▪▪▪

Poleg minut ki jih bomo zbirali skupaj z ostalimi podporniki akcije in kjer sebo možno
ustavit prek spletne strani bomo v kampanji sodelovali tudi aktivno s kakovostnimi
vsebinami na temo partnerstva in učinkovitejšega upravljanja skupnih financ.

Med julijem in koncem septembra bomo zbirali vaše sproščene fotografije s podpisom
# ustavise ki jih bomo objavili v galeriji na naši spletni strani ter v galeriji na Facebook
strani » Prva pri življenjskih odločitvah« . Mesečno bomo izbrali tri najbolj kreativne
predloge in jih nagradili. Ob zaključku projekta 29. 9. 2017 bomo vse zbrane slike

všečke ter komentarje pretvorili v minute. Podarili jih bomo socialnovarstvenemu
programu Aktiven dan ki je namenjen ohranjanju samostojnosti in izboljšanju
kakovosti življenja starostnikov ki bivajo v domačem okolju. Ob koncuakcije bomo
skupini starostnikov omogočili brezplačne aktivnosti v posebni obliki terapevtske vadbe

kosilo ter prijetno druženje.

FINANČNA VARNOST ZA VAS IN VAŠE NAJBLIŽJE
▪▪▪

▪▪▪

SORODNI ČLANKI
▪▪▪

V minulem mesecu so vlagatelji svojo

pozornost zopet usmerili v izboljšano
globalno makroekonomsko sliko.
Tako anketni kazalniki (indeksi
gospodarske aktivnosti indeks
razpoloženja ) kot tudi kazalniki ki jih
izračunavajo statistični uradi

(stopnja brezposelnosti rast BDP )

nakazujejo na pozitiven moment rasti

gospodarstev …

Komentar dogajanja na
finančnih trgih maj 2017

VEČ

Ker vas radi razveseljujemo smo tudi
v juniju skupaj z DANO za vas

pripravili nagradno igro in nagrado
ob kateri se bo kakovostno odžejala

vaša družina.

Sodelujte v nagradni igri
“ Dana za celo družino”

VEČ

Vlagatelje v Evropi je minuli mesec
razveselil predvsem izid prvega kroga
volitev za francoskega predsednika
kjer je zmaga Emmanuela Macrona
pred Marine Le Pen zmanjšala za

kapitalske trge nezaželeno
negotovost....

Komentar dogajanja na
finančnih trgih april 2017

VEČ

BODITE OBVEŠČENI PRVI
▪▪▪

E-mail PRIJAVA NA NOVICE

Prva Group
Obrazci in dokumenti
Zaposlitev

Pogoji uporabe spletnega
mesta
Varovanje zasebnosti

SPREMLJAJTE NAS

2017 © PRVA.NET IZDELAVA SPLETNE STRANI : KREATIVNA TOVARNA

Najbolj osebna zavarovalnica

Išči … IŠČIMOJ RAČUNHITRE POVEZAVE O NAS
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Smo ponosni partner vseslovenske akcije Ustavi se!

Prva osebna zavarovalnica
SPLETNI ČLANEK

http://www.prva.net/smo-ponosni-partner-vseslovenske-akcije-ustavi-se/

www.prva.net
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