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Preventivna platforma?
!

Namen projekta PP

Opolnomo enje NVO za
kakovostno izvajanje
preventivnih programov na
podro ju prepre evanja
zasvojenosti

!

Inštitut Utrip, Rde i kri
Slovenije in Brez izgovora
Slovenija

!

36 mese ni projekt (1.4.2011
do 30.9.2012 in 1.12.2012 do
31.5.2014)

!

povezovanje, partnersko
sodelovanje in zagotavljanje
strokovne podpore in pomo i
NVO na podro ju preventive

!

vzpostavitev minimalnih
kakovostnih standardov na
podro ju preventive

!

razvoju izobra evalnih
programov za usposabljanje
predstavnikov NVO na temo
razvoja, prenosa, izvajanja in
vrednotenja kakovostne
preventive

Brez izgovora Slovenija?

Namen projekta PP
!

pospeševanju
mednarodnega
vklju evanja NVO na
podro ju preventive

!

ozaveš anju razli nih
javnosti (zlasti javne
uprave, medijev in
gospodarstva) o
pomenu vlaganja v
preventivo

!
!

!

!

!

Mladinska organizacija mladi za mlade
Stremimo k pozitivni
dru beni spremembi in
osebnostni rasti mladih
Mlade spodbujamo k
dru beni participaciji in
aktivaciji sovrstnikov
Medvrstniško in
medgeneracijsko
Ozaveš amo o aktualnih
tematikah in spodbujamo
kriti no mišljenje

Brez izgovora Slovenija?
!

Smo apoliti ni

!

Ne sprejemamo
sponzorskih sredstev s strani
privatnih podpornikov

!

Pribli no 100 aktivistov,
ve inoma v starosti 15 do
19 let

!

Področja delovanja
Okolje in
zdravje

novinec
aktivist
pomo nik

Trajnostni
razvoj

vodja

Imamo razdelan
kompeten ni model in
model napredovanja v
organizaciji

Brez
izgovora
Slovenija

mentor

Tobak

Podnebne
spremembe

Kriti no
mišljenje

Zavajanje
podjetij

Javno
zdravje

TR

Pravi na
trgovina

Zeleno
gospodarstvo

Duševno
zdravje

Repr.
zdravje

Alkohol

JZ
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1.Evropska mladinska
konferenca o tobaku
Kako smo
nastali?

Kako smo nastali?
2006 kot odgovor na vse ve jo
apati nost mladih

Kako smo nastali?

! Leta

! Na

!

Mladim nismo eleli
pokazati hrbta, ko se
je pokazala potreba
po tem

!

Hkrati pa smo se
odlo ili, da lahko
dosti naredimo e na
prepre evanju

pobudo Ministrstva RS za zdravje

! Za

za etek na tobaku, nato drugi JZ,
potem celo na podro je trajnostnega
razvoja

Povezovanje NVO na podro ju
prepre evanja zasvojenosti
Povezovanje NVO v
JZ sektorju na
podro ju
prepre evanja
zasvojenosti

! Zagovorništvo

in civilni dialog

! Zagotavljanje

servisne podpore NVO

! Skupne

akcije/ pobude NVO (širša
javnost, mediji, gospodarstvo)

! Krepitev

Zagovorništvo in civilni dialog
!

Nezavedanje vloge
!
!

!

!
!

NVO kot partnerji JZ
ustanovam
Kje prej kot na
javnem zdravju?

NVO lahko povemo
tisto, kar ustanove ne
morejo in
Imamo pregled nad
terenom
Primer: MKO –
“ ganjekuha”

vloge NVO in lastnih kapacitet

Zagotavljanje servisne
podpore NVO
! Ni

pravega
povezovanja NVO
! Ali lahko sami ali
potrebujemo
pomo ministrstev?
!

Primer: Akcijski
na rt za tobak

! Kdo

mi?

drugi, e ne

Zagotavljanje servisne
podpore NVO

Zagotavljanje servisne
podpore NVO
! ZAKAJ

ŠE?
bolj prihaja do
fenomena “dejmo
naredit nekaj
dobrega” – nekaj
je bolje kot ni

! Vse

!
!

Skupne akcije/ pobude NVO

Primer: DŠMS in
alkohol ob nesre i
Primer: razprtije in
na dolgi rok
zmaga industrije

Skupne akcije/ pobude NVO

! Dilema:

Sodelovati
z industrijo ali ne
sodelovati z
industrijo?

! Neposredno

ne, kaj pa
posredno?

raje

Pove uje
dobi ke

CSR

Zakaj je torej sodelovanje z
industrijo s strani NVO
nesmiselno?
( e imajo seveda iskreno eljo izboljšati
javno zdravje)

Pove uje
porabo

MEDKLIC

Sodelovanje z
Industrijo?

Izboljšuje
prodajo

Izboljšuje
reputacijo

CSR

Izboljšuje
reputacijo

MEDKLIC

Izboljšuje
prodajo

Pove uje
porabo

Pove uje
škodo

Skupne akcije/ pobude NVO

Navijam 0,0

! Pobuda

1.

!
!

! Pobuda
!
!

Sre anja z MZ, IVZ in
Eurobasketom
2. Medijska pokritost
3. Novinarska konferenca
4. FB in Twitter
5. Akcije na terenu

s TIRS-om

Primer: Drinkopoly
Primer: Prodaja
mladoletnim

z MZ in IVZ

Primer: Navijam 0,0
Primer: Toba na
direktiva

Krepitev vloge NVO in lastnih
kapacitet
!

Zdravje v vseh
politikah? Mladi v
vseh politikah?

!

NVO v vseh politikah!
Predvsem na JZ

!

Ali je to mogo e brez
kvalitetne podpore?
In brez
povezovanja?

Da ne bo ponovno prišlo do
tega…

Izzivi v prihodnje
Izzivi v
prihodnje

! Ne

zgolj sodelovanje z NVO, ki delajo na
JZ, ampak predvsem tistimi, ki NE delajo
!
!

Ne zato, da bi jih prepri ali, da za nejo
Ampak, da ne delajo škode
! Primer:

Mladinski centri, študentske in
mladinske organizacije

! Sodelovanje
!

z lokalnimi skupnostmi

Primer: popivanje na javnih površinah

Izzivi v prihodnje

Izzivi v prihodnje

! Nudenje

! MLADINSKE

podpore s strani JZ ustanov
novim pobudam, prijazno opozarjanje in
usmerjanje
!

Primer: zakaj šestošolcem ne razlagati kako
deluje Crystal Meth

! Sodelovanje
!

!
!
!
!

! Primer:

s fakultetami

Primer: Fakultete hrepenijo po sodelovanju z
gospodarstvom, ker jim tako narekuje
Bologna, zakaj ne z NVO in zakaj ne z JZ?

ORGANIZACIJE!

Ker smo poligon za demokracijo
Ker aktiviramo mlade
Ker smo “veter sprememb”
Ker smo vedno bolj uveljavljene in
kredibilne
Jamstvo za mlade

! Zgolj

samoregulacija/ koordinacija ne
deluje!

Vprašanja?

Izzivi v prihodnje
Predvsem pa

celovit pristop

ker sicer…

Jan Peloza
jan.peloza@noexcuse.si
040 732212
www.noexcuse.si
@NoExcuseSlo
www.facebook.com/
noexcuseslovenia

