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Zaključki posveta  

JAVNO ZDRAVJE - Z ROKO V ROKI Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI  

Rogaška Slatina, 24. – 25.10.2013 

 

 

Nevladne organizacije kot neodvisne, prostovoljne in nepridobitne organizacije  s 

svojim številnimi potenciali, inovativnimi in kreativnimi možnosti lahko odločilno 

prispevajo pri uresničevanju ciljev zdravja in izvajanju strategije javnega zdravja 

v Sloveniji.  

 

Zato je potrebno skupno prizadevanje za: 

∼ uskladitev politike zdravja z znanstvenimi spoznanji stroke in izkušnjami nevladnih 

organizacij, saj slednje potrebujejo sistemsko podporo javnozdravstvenih ustanov za 

uspešno delovanje  

∼ javnozdravstvene ustanove morajo pomagati nevladnim organizacijam pri doseganju 

boljše prepoznavnosti, saj tudi javnozdravstveni sektor potrebuje močno nevladno 

podporo; 

∼ pospeševanje aktivnosti na področju promocije zdravja  kot procesa, v katerem ljudje 

prevzemajo nadzor nad determinantami zdravja in posledično svojim zdravjem; 

∼ boljše zdravje vseh, pri tem je nujno sodelovanje vseh družbenih akterjev na 

celostnem področju javnega zdrava - v skupna prizadevanja morajo biti vključeni 

vladni in nevladni sektor, zdravstveni delavci, skupnosti in posamezniki; 

∼ vključevanje nevladnih organizacij v vse zdravstvene politike je ključnega pomena, saj 

imajo le-te dostop do terena in s tem neprecenljive informacije. 

 

*   *   * 
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Potrebno je: 

∼ Poudarjati pomen in potenciale starostnikov za družbo, kar bo povečalo njihovo 

vključenost in zmanjšalo njihovo diskriminacijo. 

∼ Poudarjati pomen lokalne skupnosti za izboljšanje zdravja in blaginje starostnikov. 

Ozaveščati lokalne oblasti o njihovi vlogi. 

∼ Prepoznati in priznati prostovoljstvo kot društveno pomembno in koristno delo. 

∼ Nujno je okrepiti skupno delo in povezovanje strokovnjakov s področja javnega 

zdravja in nevladnih organizacij, zlasti na segmentu osveščanja prebivalstva o 

pomenu pitne vode. Okrepiti je treba dovzetnost javnosti za reševanje problematike 

pitne vode in zavedanje o njenem pomenu za preživetje. Zato  moramo na nivoju 

inštitucij, skupnosti in kot posamezniki storiti vse, da dosežemo ustrezno kakovost 

pitne vode, ki bo vsem dostopna javna dobrina. 

∼ Društva bolnikov in nevladne organizacije želijo in hočejo aktivno sodelovati s politiko, 

zlasti pri sprejemanju odločitev, pri zakonodaji, pri uvajanju varčevalnih ukrepov in pri 

organizaciji zdravstva. 

∼ Potrebno je še večje prizadevanje za medsebojno mreženje društev bolnikov in 

nevladnih organizacij, v smislu večje racionalizacije, boljše kvalitete in popolnejšega 

doseganja zastavljenih ciljev. 

∼ Ozaveščanje o cepljenju naj ne bo kampanjsko, ampak naj celovito teče celo leto, v 

sodelovanju in z mreženjem z društvi bolnikov in z nevladnimi organizacijami. 

∼ Nevladne organizacije imajo dragoceno vlogo pri informiranju o cepilnih programih in 

pri zviševanju uspešnosti cepilnih programov. 

∼ Zdravstvo in šolstvo se morata povezati na področju krepitve in varovanja zdravja. 

∼ V sistemu izobraževanja zdravstvenih delavcev bi morale biti dodatno vključene 

vsebine o preventivnih cepljenjih za kronične bolnike. 

 


