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Recikliranje zavrženih koles, romska hiša, planinski tabor in projekt
Zdravo na zabavo so modeli dobrih in zdravih praks mreže NVO
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Projekti nevladnikov so praviloma dokaj uspešni.
IGOR NAPAST

Na drugem posvetu mreže NVO varujejo naše zdravje, ki se ga je udeležila tretjina
članov mreže nevladnih organizacij iz Podravja, so predstavili predlog za

sistematično ureditev elektronskih cigaret v slovenski zakonodaji in predlog za
uvedbo nevtralne embalaže za cigarete. Po evropski direktivi mora Slovenija
predloga v nacionalno zakonodajo vnesti do maja 2016.
Nevladniki opozarjajo, da proizvajalci predstavljajo elektronske cigarete kot
alternativni pripomoček pri opuščanju kajenja, kar pa ni dokazano. Nasprotno,
elektronske cigarete lahko oslabijo napore za opuščanje kajenja, poleg tega pa
niso znani dolgoročni vplivi na zdravje. Evropska direktiva se zavzema, da bi
morali enako obravnavati elektronske cigarete z nikotinom in brez njega; tako
predlaga tudi NVO za zdravje. Nevtralno embalažo za cigarete s slikovnimi in
tekstovnimi zdravstvenimi opozorili na 85 odstotkih sprednje in hrbtne strani
embalaže (evropski predlog je 65 odstotkov) pa predlagajo zato, ker je dokazano,
da so velika slikovna opozorila bolj učinkovita kot le tekstovna. V Kanadi, ki je to
uvedla prva, leta 2001, je 58 odstotkov kadilcev pričelo razmišljati o posledicah
kajenja. V Sloveniji zaradi kajenja letno umre okoli 3600 ljudi.
Znotraj mreže nastajajo uspešni projekti. Josip Rotar iz Mariborske
kolesarske mreže je predstavil projekt Sklenimo krog, pri katerem izobražujejo
mehanike, ki popravljajo zavržena kolesa in jih nato ponovno vračajo v življenje.
Darko Rudaš iz Foruma romskih svetnikov je predstavil projekt Romska hiša.
To je romska razvojna agencija, ki skrbi za razvoj romske skupnosti v Pomurju,
plače zaposlenih sofinancira enajst pomurskih občin. Vzpostavljajo se denimo že
permakulturni vrtovi, zaposlilo se je že 57 Romov, razvili so nov poklic,
zaposlitvenega agenta, ki vzpostavlja stik med delodajalcem in Romom. Projekt so
pred poldrugim mesecem predstavili v Bruslju, kjer so ga prepoznali za model
dobre prakse v evropskem prostoru, zato bo deležen finančne podpore znotraj EU.
Špela Recer iz PD Matica je predstavila planinski tabor za mlade na planinski
koči, Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
pa projekt Zdravo na zabavo.

Za oceno prispevka kliknite na zvezdico:

(od leve proti desni: 1 - slabo, 2 - še kar, 3 - povprečno, 4 - dobro, 5 - odlično)

