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Zaključno vsebinsko poročilo
April 2015
Aprila smo organizirali dve srečanji Kluba Zdravih ritk:
9. april, Citypark Ljubljana: Prvo srečanje Kluba zdravih ritk smo organizirali v nakupovalnem središču
Citypark. Po kratki predstavitvi projekta Zdrave ritke je besedo prevzela družina Rupar in predstavila
plenice Racman. Pri pripravi smo sodelovali s Petro Arula, ki v istem prostoru organizira jogico za
mamice in malčke (Priloga 4).
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17. april, Zdravje žensk in babištvo: S Klubom Zdravih ritk smo se pridružili dogodku Zdravje žensk in
babištvo, ki ga je v Kranju organizirala Sekcija medicinskih sester in babic. Na stojnici smo predstavili
vsebino projekta in vsem, ki modernih pralnih pleničk še niso poznali, pokazali nekaj različnih modelov
na naši punčki Piki in medvedku Markotu. Udeleženci dogodka so bili nad pralnimi plenicami navdušeni,
marsikatera babica in medicinska sestra je zagotovila, da bo informacijo o našem projektu širila naprej
(Priloga 5).
O pralnih plenicah so prispevke objavili:
 Radio Krka
 Primorski val
 Portal Ringarja
 STA
 Svet24.si
 Žurnal 24.si
 Večer
(Priloga 10 in Priloga 11).
V začetku aprila smo se srečali s komunalnim podjetjem Snaga, ki je izkazalo interes, da bi za vrtce v
Mestni občini Ljubljana predstavili problematiko pralnih plenic in predstavili njihovo uporabo v Vrtcu
Vrhnika. Dogovorili smo se, da vrtcem pošljemo vabilo na dogodek (Priloga 1).
Na prošnjo po stiku in sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije nismo dobili nobenega odziva. Se je pa
v medijih pojavila novica, da pralne plenice uporabljajo tudi v Vrtcu Ptuj, katerega ravnateljica je tudi
predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije. Vrtec Ptuj smo prosili za sodelovanje (Priloga 2) in nekaj
informacij, pa od njih nismo prejeli nobenega odgovora.

Maj 2015
Maja je komunalno podjetje Infrastruktura Bled pričelo s promocijo uporabe pralnih plenic v občinah
Bled in Gorje (Priloga 3).
17. maj, Sezamov sejem Ljubljana: S Klubom Zdravih ritk smo sodelovali na Sezamovem bolšjem sejmu,
ki se je odvijal na Tržnici Moste v Ljubljani. Pridružila se nam je tudi Martina Štirn Fukuhara, diplomirana
psihologinja, doula in mamica, predvsem pa navdušena uporabnica pralnih pleničk, ki je vsem
zainteresiranim predstavila svojo izkušnjo z njimi. Tokrat so bili posebni obiskovalci naše stojnice tudi
otroci, ki so se z veseljem preizkušali pri previjanju naše punčke Pike. Naučili pa so se tudi, kako pleničke
oprati in posušiti, zraven pa so se še zabavali (Priloga 6).
Maja je Občina Sevnica sprejela določitev, da pralne plenice KiSS vključi kot novo možnost koriščenja
enkratne denarne pomoči, ki se izdaja v obliki darilnega bona za starše ob rojstvu otroka (Priloga 7).
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Izven okvirov tega projekta (obisk je potekal kot del projekta Plan B za Slovenijo), smo maja 2015
organizirali ogled pralnice in izposojevalnice plenic Lavanda. Gre za socialno podjetje, ki od leta 2009 v
Bologni in njeni okolici s pralnimi plenicami oskrbuje 40 javnih in zasebnih vrtcev. Plenice perejo,
dostavljajo vrtcem, popravljajo in jih reciklirajo, v svoje delo pa vključujejo tudi težko zaposljive skupine
ljudi. Storitve pranja in izposoje zaenkrat ponujajo samo vrtcem, vendar pa bodo že septembra letos
servis razširili tudi na gospodinjstva. Za to so se odločili, saj menijo, da program za vrtce stimulira
spremembe pri starših. Obiska podjetja Lavanda so se udeležili predstavniki slovenskih proizvajalcev,
Vrtca Vrhnika, socialnega podjetja eTRI in Ekologov brez meja. Najbolj presenetljivo je bilo dejstvo, da
vrtci na tem območju pralne plenice zaradi nižjih stroškov ter pozitivnih vplivov na zdravje otrok in
okolje, sprejemajo bistveno bolj odprto kot vrtci v Sloveniji.

Junij 2015
14. junij, Čarobni dan Bled: Klub Zdravih ritk je pralne plenice na tem dogodku predstavil skupaj s
slovenskim proizvajalcem KiSS. Zaradi večkratnega prestavljanja dogodka in nevihte, je bil dogodek krajši
od pričakovanega, a kljub temu so plenice požele nekaj zanimanja obiskovalcev (Priloga 8).

Julij 2015
7. julij, Art kamp Maribor: Klub Zdravih ritk je prednosti uporabe pralnih pleničk predstavil na Art
kampu v sklopu Festivala Lent. Pridružila se nam je tudi Katja Kokot in predstavila pleničke Eko rita
(Priloga 9).
TV Slovenija je o pralnih plenicah pripravila prispevek in ga 1. julija objavila v okviru Poročil ob 13:00,
kjer se je promociji njihove uporabe pridružilo tudi komunalno podjetje Snaga Ljubljana (Priloga 11).
Julija je potekal drugi del predvajanja video spotov na TV (Priloga 12: pregled objav video spotov Zdrave
ritke za obdobje januar - julij 2015).
Dodatne priloge:
Priloga 13: Analiza objav na Facebook strani Zdrave ritke
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