Zveza društev MC Idrija je v projektu Zmanjšaj! v sopartnerstvu s Komunalo d.o.o. in Radiem
Cerkno d.o.o. Projekt Zmanjšaj! spodbuja aktivno vključevanje mladih v lokalno skupnost in aktivno
reševanje problemov sodobne družbe, ki neposredno vplivajo na onesnaževanje okolja. S projektom
želimo izobraziti posameznike, sodelujoče organizacije in širšo lokalno skupnost na področju
odpadkov in jih spodbuditi k spremembam.
V prvi fazi je Mladinski center Idrija sodeloval s Komunalo d.o.o., ki je prispevala svoje
strokovno znanje s pregledom gradiva in že zbranih podatkov o upravljanju z odpadki na
terenu, ki ga pokriva njihovo podjetje. MC Idrija je pregledala literaturo o zmanjševanju
odpadkov, o dobrih praksah v Sloveniji, kako se pravilno ločuje in reciklira, o delu slovenskih
društev, ki se s to tematiko strokovno ukvarjajo in na podlagi prebranega ter analize podatkov
s strani Komunale d.o.o. so se identificirale potrebe in zapisali sklepi ter predlogi za nadaljnje
delo pri zmanjševanju odpadkov. Načrtovala se je akcija Eno brez, prosim! S katero se je
predstavilo projekt Zmanjšaj! in vključilo tudi partnerja Radio Cerkno d.o.o., ki je naredil
prispevek o projektu in pomenu zmanjševanja odpadkov v lokalni skupnosti. Zveza društev MC
Idrija je v drugem sklopu prve faze projekta izvedla 4 interaktivne praktično-izobraževalne
delavnice, ki so potekale v Osnovni šoli Idrija. Delavnice so se dotaknile pomena ponovne
uporabe na praktičen način. Učenci so morali s svojimi ti. odpadki v svojih domovih narediti
nov produkt (vrečko, eko svečko, eko opeko, igro spomin). Eno dodatno interaktivno delavnico
pa so naredili tudi v skupini osnovnošolskih otrok med počitniškim varstvom pod okriljem
Zveze prijateljev mladine Idrija. Otroci so z delavnicami pridobili znanje, ki ga lahko sami
uporabijo tudi v prihodnje in so na praktičen način videli, da je zmanjševanje odpadkov lahko
zelo enostavno, zanimivo in uporabno. Organizirano pa je bilo tudi 7 dogodkov za širšo lokalno
skupnost. S pomočjo le teh se je ozaveščalo o pomembnosti zmanjševanja odpadkov na
zanimiv in privlačen način za mlade (primer: Piknik z začimbo umora - obeležitev svetovnega
dne okolja v obliki igre vlog). Z nekaterimi dogodki pa so se lahko udeleženci še podrobneje
usmerili v praktično zmanjševanje odpadkov in pridobili praktična znanja, ki jih lahko vnesejo
v svoje zasebno življenje ali pa s pridobljenim znanjem nadaljnjo razvijejo podjetniško idejo
(predavanje Prazen koš, polna denarnica; ustvarjalnica makrameja in preprog iz starih majic;
delavnica izdelava domačih čistil in naravne kozmetike; Poletna izmenjevalnica oblačil;
Trajnostno življenje; delavnica Zelena delovna mesta (Umanotera). Na koncu aktivnosti 2 pa
smo zaradi ukrepov Covid-19, ki je preprečil večje dogodke, kot dodatni javni poziv oziroma
izziv za lokalno skupnost organizirali Corona Cleaning Challenge, kjer smo vsakega
posameznika povabili, da pomaga pri čistejšemu okolju in odpravi navlake iz narave. In tako
spodbujali moč posameznika, kjer lahko vsak zase z manjšimi spremembami prispeva k
spremembam na večji ravni.
Trenutno je projekt Zmanjšaj! v drugi fazi, kjer bomo predstavili Zero waste karto lokalne
skupnosti. Nadaljujemo tudi s sodelovanjem z OŠ Idrija v okviru tehničnega dne (izdelava eko
pasjih igrač in gobic). Načrtujemo izdelavo lokalnega komposta, ureditev zbiralnika vode v
mladinskem centru in druge dogodke za širšo javnost. Prav tako pa sproti že nastajajo
smernice za Zero waste hostel, mladinski center in smernice za organizacijo Zero waste
dogodkov.

