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Összefoglalás

A környezet és egészség védelmének gyakorlata változik. Az országos prioritásokon alapuló,
illetve a források elosztásán keresztül központilag irányított projektek nem a
legmegfelelőbbek a helyi egészségügy és életminőség javítására. Általánosan elfogadott tétel,
hogy az egészségügyi, környezeti és szociális témák komplexen kezelendő kérdések, és
sokszor összefonódnak egymással csakúgy, mint más fejlesztési és gazdasági kérdésekkel.
Részben ennek következményeként, a második Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi
Konferencián (Helsinki, 1994. június) a WHO tagországok mozgalmat indítottak a nemzeti
környezet-egészségügyi akcióprogramok (NEHAP-ok) kidolgozására. Ezen túlmenően,
néhány országban helyi környezetvédelmi és egészségügyi tervezési gyakorlat is kialakult.

Az országos hatóságok önmagukban általában nem tudják hatékonyan megoldani a helyi
környezeti és egészségügyi problémákat. A környezet-egészségügy területe a problémák igen
széles körét öleli fel, amelyek többségét helyi szinten lehet a legjobban kezelni.
Munkacsoport alakult annak vizsgálatára, hogy hogyan lehet minél több helyi környezet-
egészségügyi projektet ösztönözni, kialakítani és végrehajtani. Továbbra is nagymértékben
bizonytalan mind a magánszektor, mind pedig a gyakorlati, nem kormányzati szervezetek
(NGO-k) szerepe a helyi projektek végrehajtásában. Különösen az utóbbiak szerepét lehetne –
a humanitárius segítségnyújtás területén túl – sok helyen továbbfejleszteni. A jövőbeni
projektek egyik kulcseleme az, hogy, hogyan lehet nagyobb összhangot, együttműködési
lehetőséget biztosítani a közösségek, az NGO-k, a társadalom és a magánszektor erőforrásai
és kapacitásai között.

A valamennyi érdekelt felet partnerként ötvöző helyi megvalósítás a legfontosabb
mechanizmus a közösséget érintő környezet-egészségügyi problémák kezelésére.
Ugyanakkor, minden egyes projekt végrehajtása megváltoztatja a befogadó közösség
meghatározó helyzetét. A környezet-egészségügy és a fenntartható fejlődés elválaszthatatlanul
kapcsolódnak egymáshoz és a helyi végrehajtás iránti hosszú távú elkötelezettséget
igényelnek. Sajnos, néhány helyen országos és regionális korlátok nehezítik a hatékony helyi
végrehajtást.

Valamennyi környezet-egészségügyi kérdés összetett, és közülük soknak politikai
vonatkozásai is vannak, amelyek elkerülhetetlenek és megfelelő kezelést igényelnek. A
prioritások meghatározásában a politika bevonása alapvető, és a források (akár pénzügyi, akár
nem pénzügyi) reális szintjéhez való hozzáférést biztosítani kell. A befogadó helyi közösség
életminőségének javítása céljából mindenkinek érdeke, hogy a helyi köztestületek által
végzett tevékenységet ne többszörözzék, hacsak ezek helyi szolgáltatásai nem bizonyulnak
elégtelennek. A munkacsoport alapvető észrevétele, hogy nem csak egy mód van a helyi
projektek kezdeményezésére. A projekt-végrehajtók kreativitását rutinosabban kellene
ösztönöznie az országos, regionális és helyi szervezeteknek.
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A fenntarthatóság nem állandó, és nincs pontos definíció arra, hogy mi is a fenntartható helyi
környezet-egészségügyi projekt. A fenntarthatóság a fogadó fél szemszögéből nézve azon
múlik, hogy az elkötelezettség és a források biztosítottak-e az elkövetkező évekre. A sikeres
és fenntartható projektekhez olyan érzékeny projekt-tervezés szükséges, amely pontosan
meghatározza, mit és hogyan kell elérni. Valamennyi projektnek közös projekt-ciklusa van,
amelyet egymást követő, egyszerű végrehajtási elemekre lehet osztani. A jövőbeni projekt-
megvalósítók segítése érdekében a munkacsoport összeállított egy könyvet, amely a helyi
környezet-egészségügyi végrehajtáshoz ad gyakorlati tanácsokat. Részletezi a projekt-
tervezési, -menedzsment és -monitorozási módszereket, a jövőbeni környezet-egészségügyi
projektek vezetőinek tájékoztatására és képzésére.



HELYI KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

– 6 –

Bevezetés

1. A környezet és egészség védelmének gyakorlata változik. Míg néhány tagország
továbbra is a hagyományos kockázatfigyelő -ellenőrző, és irányító megközelítést alkalmazza,
addig máshol a környezetvédelmi és egészségügyi szervek országos, regionális és helyi
szinten a kockázat-megelőzés és kockázat-csökkentés felé haladnak. Ezt nem lehet kizárólag
rendeletek útján elérni, szükség van több partner bevonására, amikor minden egyes
közreműködő kész részt venni a meghatározó kockázatszint csökkentésében. Ez folyamatosan
megköveteli a magasabb szintű koordinációt és kommunikációt, de jelentősebb és
fenntarthatóbb javulást eredményezhet a környezet-egészségügyi állapotban.

2. Általánosan elfogadott tétel, hogy az egészségügyi, környezeti és szociális témák
komplexen kezelendő kérdések, és sokszor összefonódnak egymással csakúgy, mint más
kérdésekkel. Más külső tényezők ugyancsak befolyásolják ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor,
politikai szükségszerűség biztosítani, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozzanak, mivel
ezek alapvetően fontosak a lakosság által elvárt és megkövetelt életminőség eléréséhez. Az
elkövetkező évszázadban ez várhatóan még nagyobb hangsúlyt fog kapni, amikor az Európai
Régió országaiban az elsődleges szempont az ember-központú fejlődés lehet (1). Számos
ország már kialakította országos és helyi keretterveit a környezet-egészségügyi problémák
sokrétűségének figyelembe vételére (2).

3. A második Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Konferencián (Helsinki, 1994.
június) a WHO tagországok mozgalmat indítottak a nemzeti környezet-egészségügyi
akcióprogramok (NEHAP-ok) kidolgozására. Ez részben a tagországok azon felismerését
tükrözte, miszerint a különálló szektorok, amelyek a környezet-egészségügyi problémákon
elszigetelten dolgoznak, olyan hivatalokon keresztül, amelyek sokszor a speciális probléma
helyszínétől távol vannak, nem tudják minden esetben megfelelően kezelni az átfogóbb
közösségi elvárásokat. NEHAP-jaik kialakítása során az országok interszektoriális formában
keresték a megoldásokat, határozták meg rövid és hosszú távú környezet-egészségügyi
prioritásaikat.

4. Néhány ország rendelkezik helyi környezet-egészségügyi tervezési gyakorlattal is,
például olyannal, amelyet az Agenda 21 (3) és a WHO Egészséges Városok projektje
kezdeményezett, és amelyre itt „helyi környezetvédelmi és egészségügyi akciótervek”
(LEHAP-ok) címen történik utalás. A LEHAP-ok eszközül szolgálhatnak bizonyos környezet-
egészségügyi elemek beillesztésére az átfogó Egészséges Város, illetve Agenda 21
projektekbe csakúgy, mint ezen projektek eredményességének környezet-egészségügyi
szempontból történő megerősítésére. Ezen akciótervek sikerességéhez elengedhetetlen az
egyes projektek meghatározása és végrehajtása. Valamennyi tervezési gyakorlat
várakozásokat ébreszt, így a gyakorlati projektek ténylegesen helyi szinten történő
megvalósításának szándéka (4) olyan helyeken, ahol erre szükség van, a NEHAP folyamat
egyik elérhető eredménye.
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5. Ritkán van egyszerű „megoldás” a környezet-egészségügyi problémákra, és ugyancsak
ritkán áll rendelkezésre valamennyi óhajtott anyagi vagy pénzügyi forrás. Mindazonáltal,
bizonyos hasonlóságok megfigyelhetők az országok kormányai és szervezetei által
alkalmazott vagy tervezett megközelítésekben:
(a) a kezelendő környezet-egészségügyi prioritások fontossági sorrendjének

meghatározása;
(b) a szervezetek és közösségek szélesebb köreinek bevonása országosan, regionálisan és

helyi szinten;
(c) szélesebb körű konszenzus keresése a korlátozott források felhasználása terén; és
(d) a helyi szintű megvalósítás biztosítása.

6. Az országos hatóságok önmagukban általában nem tudják hatékonyan megoldani a
helyi környezetvédelmi és egészségügyi problémákat. Csaknem minden környezet-
egészségügyi probléma nagyobb mértékben érint egyes helyi közösségeket, mint az egyéb
jellegű problémák. Következésképpen, azok a helyi szintű projektek, amelyek a közösségeket,
sőt a privát résztvevőket is bevonják a tevékenységbe, természetes katalizátornak tekinthetők
a nagyobb környezet-egészségügyi projektek teljesítésében. Fel kell hívni a figyelmet arra az
alapvetően fontos feladatra, miszerint ösztönözni kell a helyi partnerek részvételét a
környezet-egészségügyi helyzet javítását célzó azon tevékenységekben – az elérhető források
szabta határokon belül, – amelyeket a Helyi Környezetvédelmi és Egészségügyi Projekt-
végrehajtási Munkacsoport határozott meg.

7. A környezet-egészségügy a kérdések és témák széles körét öleli fel. Ezek közül az
alábbiak azok, amelyek a leginkább alkalmasak a helyi szinten történő kezelésre:

(a) ivóvízkezelés és -elosztás
(b) élelmiszerminőség és -biztonság
(c) háztartási és munkahelyi balesetek
(d) a helyi légszennyezés csökkentése
(e) közlekedési torlódások és balesetek
(f) lakóépületek helyreállítása
(g) szilárd hulladék kezelése
(h) zaj
(i) a városi és ipari fejlődés szociális hatásai
(j) tájékoztatás és oktatás a betegségmegelőzés és jólét kérdéseiben.

8. A Munkacsoport egyik első feladata annak tanulmányozása volt, melyek azok a
módok, amelyekkel a helyi környezet-egészségügyi projektek ösztönözhetőek,
megszervezhetőek és végrehajthatóak. E vizsgálat a Csoport első ülését (Finnország,
Hameenlinna, 1997. december) követően kezdődött, és elsősorban a korábbi projektek
megismerésére, a hatékony módszerek kiválasztására és ezek másutt történő alkalmazásának
elősegítésére összpontosított. A Munkacsoport tevékenységeinek részletesebb felsorolását az
1. számú függelék tartalmazza.

9. A Munkacsoport második ülését 1998. júniusában a lettországi Ventspilsben tartották.
A tapasztalatokról és észrevételekről összeállított könyv gyakorlati ötletekkel és tanácsokkal
szolgál a környezet-egészségügyi projektek végrehajtói számára.
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10. A magánszféra szerepe a helyi környezet-egészségügyi projektek végrehajtásában
továbbra is nagymértékben bizonytalan. Néhány tagországban egyre erősödik az igény a
magánszektor szélesebb körű bevonására – akár teljesen, akár részben – a gazdaság számos
területén. Az egészségügyi és környezeti szektorokban sem idegen a magánszféra bevonása,
például a szolgáltatásokban, a projekt-végrehajtásban, valamint a pénzeszközök és források
biztosításában. Az utóbbi időben a magánszféra bevonását lehetett tapasztalni az alkalmazott
módszerekbe „invesztált” kreativitás vonatkozásában, amikor korábban nem tapasztalt
hatékony módszerekkel sikerült elhárítani a fejlődés addig leküzdhetetlen akadályait. Ezzel
szemben, vannak olyan esetek, amikor egy jól felépített, magánszektor által nyújtott
szolgáltatás növelheti a környezet-egészségügy eredményeit és javíthatja a szolgáltatást. Meg
kell ragadni azokat a lehetőségeket, amikor a magánszféra konstruktív bevonása a helyi
környezet-egészségügyi projektek végrehajtásába megnövelheti a helyi közösség számára
jelentkező előnyöket. Kulcskérdés a lakosság, az NGO-k, a társadalom és a magánszféra
egymást kiegészítő szerepvállalása.

A siker előfeltételei

11. A valamennyi érdekelt felet partnerként ötvöző helyi végrehajtás a legfontosabb
mechanizmus a közösséget érintő környezet-egészségügyi problémák kezelésére.

12. Minden egyes projekt végrehajtása megváltoztatja a befogadó közösség meghatározó
helyzetét. Bebizonyosodott, hogy a környezet-egészségügyi projektek sikeres végrehajtása
nem valósítható meg más közösségi ügyektől és a meglévő társadalmi szokásoktól
elszigetelten. Számos előzetes változásnak kell végbemennie ahhoz, hogy elérhető legyen a
célkitűzés, valamint meghatározhatóak legyenek a változtatáshoz szükséges és elérhető
források. Ezeket tárgyalja a következő rész.

13. A környezet-egészségügy és a fenntartható fejlődés elválaszthatatlanul összefonódtak,
és a helyi végrehajtás iránti hosszú távú elkötelezettséget igényelnek. Valamennyi
megvalósított környezet-egészségügyi projektet fenntartható fejlődési projektnek kell
tekinteni. Amennyiben a projektben foglalt változás nem tartható fenn, akkor az nem fog
tartós fejlődést biztosítani a közösségnek. A jobb egészségi állapot megteremtése – a
betegségek elkerülésével és a jobb életminőség biztosításával – integráns része a fenntartható
fejlődés célkitűzéseinek. A szegénység, az egyenlőtlenségek és a környezetszennyezés
befolyásolják az emberek egészségét. Következésképpen, a rossz egészségi állapot jelzője
mindazoknak a tevékenységeknek, amelyek nem egyeztethetők össze a fenntarthatóság
célkitűzéseivel.

14. A jelenlegi környezet-egészségügyi projekteknek tartalmazniuk kell a következő
alapelveket: egyenlőség, fenntarthatóság, multiszektoriális tevékenység, a közösség bevonása,
demokratikus részvétel, elszámoltathatóság, helyes gyakorlat, hatáselemzés, integráció és
elővigyázatos megközelítés (1,3,5,6).

15. A jövőben bármely tevékenységnek, amely környezetvédelmi hatáselemzést igényel,
rutinszerűen tartalmaznia kell egészségügyi elemzést is. A Munkacsoport ezen szempontjai
egybeesnek az Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Kartában (7), valamint a
Fenntartható Fejlődés Bizottságának dokumentumaiban foglaltakkal (8). Az egészségügyi
szempontok szisztematikusabb figyelembe vételének híján bizonyos fejlesztések
elkerülhetetlenül konzerválják a környezet-egészségügyi problémákat.
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16. Néhány helyen országos és regionális korlátok nehezítik a hatékony helyi végrehajtást.
Annak érdekében, hogy a helyi partnerek teljes mértékben bevonhatóak legyenek a környezet-
egészségügyi projektek végrehajtásába, valamint a fenntartható fejlesztések érdekében,
néhány tagországban szükség van arra, hogy a helyi szintekre nagyobb felelősséget és több
forrást rendeljenek vissza. A központosított struktúrák hasznosak lehetnek a politika
kialakításában és az országos vagy regionális tervezésben, ám ritkán hatékonyak a helyi
projektek megvalósításában. Mind a helyi körülmények megértésének hiánya a külső
testületek részéről, mind pedig a befogadó közösségben kialakuló tudat, hogy a megoldást
kívülről diktálják, a közösség érdeklődésének csökkenésével együtt, alááshatják a helyi
környezet-egészségügyi projekteket. Különösen a kisebb önkormányzatok esetében (ahol
időnként nehéz helyben fellelni a bizonyos környezet-egészségügyi projektekhez szükséges
széleskörű szakértelmet, például a preventív környezet-egészségügyi, a közegészségügyi
mérnöki, vagy a lakosság szakszerű tájékoztatását érintő kérdésekben) az országos és
regionális szervezeteknek fontos szerepük van a kiegészítő technikai és működési lehetőségek
biztosításában.

17. Megfelelő helyi struktúrára van szükség a sokoldalú részvétel biztosításához a helyi
végrehajtásban. Ideális esetben ezeket a helyi struktúrákat helyben kell vezetni és helyben
hozni döntéseket a mit és mikor kérdéseiben, és a nem-helyi szervezeteket és forrásokat a
projekt végrehajtásába kell bevonni. A helyi szinten folyó tevékenységekről rendszeres
információtovábbítás szükséges a regionális és országos szervekhez és vissza, annak
érdekében, hogy a lehető legtöbb fél legyen informálva a munkáról.

18. Valamennyi környezet-egészségügyi kérdés sokrétű, és soknak közülük politikai
vonatkozásai is vannak, amelyeket kezelni kell. Már a kezdeti szakaszban, mielőtt a
környezet-egészségügyi projekt végrehajtása megkezdődik, szilárd politikai elkötelezettség
szükséges a tevékenység legitimálásához, a források előteremtéséhez, ahhoz hogy a projekt
megismételhetősége érdekében annak hozzáférhetőségét növelni lehessen, valamint az
irányvonalak meghatározásához, amelyeket a helyi kezdeményezéseknek követniük kell. A
projekt végrehajtásáért felelős személyeknek („projekt-végrehajtók”) ugyancsak
tájékoztatniuk kell a választott és közösségi képviselőket, valamint általában a közvéleményt
arról, hogy milyen előrehaladást és eredményeket értek el abban a projektben, amely mellett
elkötelezték magukat. A legtöbb projekt úgy kerül kialakításra, hogy jól ismert környezet-
egészségügyi kérdéseket célozzon meg, mivel ezek bizton számíthatnak a társadalom
támogatására és elfogadására. Ezekben az esetekben könnyebb megvalósítani a társadalom
részvételét is, különösen ott, ahol az életmód megváltoztatása szükséges. A politikai
támogatás egyaránt létfontosságú az olyan projektek kezdeményezéséhez, amelyek valós
környezet-egészségügyi problémákat céloznak meg, akkor is, ha azok esetleg nem igazán
láthatók a nyilvánosság számára.
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19. A prioritások felállításában a politika bevonása alapvetően fontos. Országos,
regionális és helyi szinten általában nem áll rendelkezésre elégséges pénzügyi, humán és
egyéb forrás valamennyi meghatározott környezet-egészségügyi igény kielégítésére. Ezért a
projekt-végrehajtást megelőzően meg kell határozni, melyek azok a környezet-egészségügyi
projektek, amelyeket prioritásként kell kezelni rövid, közép és hosszú távon. A WHO, a
tagállamokkal együtt olyan országos szintű NEHAP-okat dolgozott ki, amelyek a
rendelkezésre álló egészségügyi és környezeti adatokra épülnek. Valamennyi NEHAP
kulcseleme a környezet-egészségügyi igények országos proritási listájának meghatározása.
Néha ennek kiegészítéseként, néha ettől függetlenül, a helyi környezet-egészségügyi
kezdeményezések meghatározzák a helyi prioritásokat, és a helyi tevékenységek modelljéül
szolgálnak. Ahol az országos és helyi prioritások egybeesnek, valószínűleg könnyebben
mobilizálhatóak lesznek az országos források. Ott azonban, ahol ezek nem esnek egybe, az
országos testületek inkább a végrehajtás gátjává válhatnak, mint elősegítőivé. Az országos,
regionális és helyi szintek között a forrásokért folyó versenyben felhozott érvek
mérlegelésének politikai gyakorlatot igénylő feladata a választott helyi kormányzati tagokra
hárul.

20. Biztosítani kell a források reális szintjéhez való hozzáférést. A helyi projekt-
végrehajtók, különösen azok az egyének és szervezetek, akiknek nincs rendszeres
hozzáférésük a közszféra pénzeszközeihez, igen kreatívnak bizonyulhatnak a források
előteremtésében és felhasználásában, valamint a társadalmi támogatás mobilizálásában. A
társadalmi részvétel elősegítése régóta fontos tényezőnek számít. Emiatt ezzel a témával egy
külön munkacsoport részletesebben foglalkozott, a Miniszteri Konferencia előkészítésének
részeként.

21. Mindenkinek érdeke, hogy a helyi köztestületek által végzett tevékenységet ne
többszörözzék, hacsak ezek helyi szolgáltatásai nem bizonyulnak elégtelennek. Azon
kivételektől eltekintve, ahol az NGO-kból, a közszférából vagy a privát szektorból érkező
partnerek elégséges pénzügyi és egyéb forráshoz tudnak jutni, a legtöbb helyi környezet-
egészségügyi projekt számára hasznosak a közszférából származó források. Elérhetővé kell
tenni vagy ki kell dolgozni azokat a mechanizmusokat, amelyek biztosítják ezen helyi projekt-
végrehajtók számára a valódi hozzáférést a közszféra forrásaihoz.

Hatékony megközelítések

22. Több módja van a helyi projektek kezdeményezésének. A Munkacsoport három
általánosan alkalmazott módszert határozott meg. Ezek a megközelítések kapcsolatban állnak
egymással, nem kizárólagosak. Valamennyiükre általánosan érvényes az igény minden egyes
projekt tartalmának és tervezett kimenetelének helyi szinten történő tervezésére, annak
érdekében, hogy növekedjen a sikeres végrehajtás lehetősége. Amennyiben a projekt-
végrehajtó nem szentel időt a tervezésre a projekt végrehajtásának megkezdése előtt, akkor
több energiára, erőfeszítésre és pénzügyi ráfordításra lesz szükség a későbbiekben a
számításba nem vett nehézségek leküzdéséhez.

23. Az első megközelítés a helyi környezet-egészségügyi akciótervekre épül. Itt az egyes,
végrehajtandó projektek azok, amelyek helyi környezet-egészségügyi prioritásként kerültek
meghatározásra a tervezési folyamat során, amelyben részt vettek környezet-egészségügyi és
más szakemberek, állampolgárok és közösségi csoportok. A prioritások felállításának
kritériumai – tág értelemben véve – olyan környezetet kívánnak kialakítani, amely kedvező az
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egészség számára. Jó példa erre az a modell, amely a projekt fenntarthatóságának
meghatározásakor jelentős hangsúllyal veszi figyelembe a helyi társadalmi és gazdasági
viszonyokat. Hat kulcsfontosságú lépést kell követni egy környezet-egészségügyi projekt
kialakításánál: (i) a meglévő egészségügyi kockázatok elemzése; (ii) kockázatbecslés annak
meghatározására, hogy a környezeti veszélyek befolyásolják-e a helyi lakosok egészségét;
(iii) a helyi környezet-egészségügyi igények prioritásainak meghatározásában sürgetni kell a
közösségi részvételt; (iv) a projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi és egyéb források
felmérése; (v) a környezet-egészségügy projekt feladatainak fontosságuk szerinti osztályozása
(az ivóvíz minőségének és az élelmiszerek biztonságának védelmét szolgáló feladatok
abszolút elsőbbséget élveznek); és (vi) a helyi politikai vezetők, a közösségi vezetők és a
nagyközönség folyamatos tájékoztatása a projekt tervezésének és végrehajtásának
folyamatáról.

24. Hameenlinna jó példa a környezet-egészségügyi projektek Finnországban alkalmazott,
széleskörű részvétellel folyó végrehajtására. 1996-ban a helyi közegészségügyi szövetség
hozzákezdett a helyi Agenda 21 kidolgozásához. Az egyik legfőbb cél a közösség
részvételének növelése volt a környezet-egészségügyi tevékenységekben. A munkát
szemináriumok szervezésével kezdték a helyi társaságok, önkormányzati hivatalnokok,
üzletemberek és a nagyközönség számára. A városban folytatott szemináriumokat követően
hat csoportot hoztak létre a hat környezet-egészségügyi téma további elemzésére; biológiai
sokféleség; terület-hasznosítás és közlekedés; víz, levegő és zaj; hulladékok; és a
környezetvédelmi tudatosság. Minden csoport megvizsgálta a témáját, kitűzte a célokat és
meghatározta a fenntartható fejlődés érdekében szükséges intézkedéseket. Úgy találták, hogy
ez a sok-partneres módszer határozott eredményekhez és fejlődéshez vezetett, különösen ott,
ahol a témákat tisztán értelmezték és a tevékenységeket korrekt módon hajtották végre.

25. A második módszer a környezet-egészségügyi szolgáltatásokra és irányvonalakra
összpontosít. Ez a hagyományosabb módszer ott alkalmazható, ahol a kormányzati
egészségügyi hatóságok a múltban viszonylag magas szintű autonómiával rendelkeztek.
Először egy átfogó környezet-egészségügyi stratégia kerül kidolgozásra, esetleg központilag
vagy a partnerekkel együttműködve, amelyből aztán specifikusabb irányvonalakat alakítanak
ki. Ezekből az irányvonalakból különálló projekteket határoznak meg, és hozzálátnak minden
egyes projekt témájának kialakításához. A projektek tipikusan elsősorban a közegészségügy
fejlesztése felé irányulnak. Egészségügyi, szociális és környezeti adatokat gyűjtenek és
megállapítják a környezet-egészségügyi célkitűzéseket. Az adatok elsősorban a közszférából
származnak, és ezek teljessége azon múlik, hogy a különböző partnerek mennyire hajlandók
hozzáférhetővé tenni az adatokat. A célok meghatározása után a következő lépés a
célközösség tájékoztatása és – remélhetőleg – véleményük és javaslataik meghallgatása.
Ideális esetben, amint a közös álláspont kialakult, a reális célokat meg lehet állapítani, és létre
lehet hozni a végrehajtó csoportot. Ha a projekt pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, hozzá
lehet kezdeni a munka végrehajtásához és a monitorozáshoz.

26. A Borsod megyében (Magyarország) kialakított új, egészségügyi hulladék-kezelési
létesítmény reprezentálja ezt a második megközelítést. A tapasztalatok azt bizonyították, hogy
a meglévő hulladék-kezelő berendezések, illetve az egyes intézmények által javasolt
változatok nem feleltek meg az új hulladék-kezelési szabályoknak. Kiterjedt tárgyalások
folytak a kórházi menedzsment és a helyi környezetvédelmi vezető között, és közösen
létrehoztak egy regionális egészségügyi hulladék-kezelő létesítményt, amely meggyőzőbb
környezet- és egészségvédelmi lehetőségekkel rendelkezik.
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27. A harmadik megközelítés a városi környezet-egészségügyi tervezés. Ez esetben a cél
azon helyi környezet-egészségügyi projektek meghatározása és megvalósítása, amelyek
összekapcsolják az egészségügyi fejlesztéseket egy városi vagy hasonló terület általános
fejlődésével. A WHO Egészséges Városok projektje igyekezett segíteni a helyi környezet-
egészségügyi projektek igényeinek kielégítésében azáltal, hogy elősegítette egy integráltabb
megközelítés létrejöttét az egészségügyi és városi fejlesztés között. A tapasztalatok azt
bizonyították, hogy a helyi politikusokat, közösségi csoportokat és egyéneket sokkal
könnyebb bevonni az egészségügyi kérdések integrálásával a városi fejlesztésbe. A helyi
Agenda 21 tevékenységek hasonló katalizátor-hatást fejtettek ki néhány területen. Általában a
városi környezet-egészségügyi tervezési módszer a város egészségügyi helyzetének
felmérésével kezdődik, és meghatározza azokat a kulcstényezőket, amelyek elősegítik vagy
hátráltatják a jó egészségi állapot elérését. Így prioritást nyerhetnek azok az egészségügyi
aspektusok és területek, amelyek leginkább rászorulnak a környezet-egészségügyi
fejlesztésekre. Ezt követően kidolgozzák a projekteket, biztosítják a forrásokat és elkészítik a
végrehajtási programot. E módszer további eleme a kapcsolat létrehozása azon hasonlóan
gondolkodó városok között, amelyeknek hasonló tapasztalatai vannak a projektek
eredményességéről. Ennek az az előnye, hogy elkerülhető minden egyes városban a teljesen
új projektek kidolgozásába történő ismételt befektetés.

28. A türkmenisztáni Ashgabat jó példával szolgál a jól meghatározható környezet-
egészségügyi igényekhez kapcsolódó helyi projektek gyakorlati végrehajtására. A város
környezet-egészségügyi helyzetének áttekintése során – a helyi közegészségügyi és
járványügyi felügyeleti állomás bevonásával – a lakóterületeken felgyülemlő, összegyűjtésre
nem kerülő szilárd hulladék halmozódását az egyik, megkülönböztetett figyelmet érdemlő
problémának ítélték. A hulladék a kórokozók melegágya volt, és táplálékot biztosított a
vadállatoknak. A környezet-egészségügyi projektben alkalmazott módszer három részből állt.
Elsősorban, országos és nemzetközi segítség formájában több hulladékgyűjtő járművet
kaptak, valamint megbízhatóbbá tették a hulladékgyűjtő rendszert. Másodsorban, egy nagy
kiterjedésű mintaterület helyi közösségét véleménynyilvánításra ösztönözték a kommunális
hulladékgyűjtő helyek áthelyezésére, illetve kialakítására vonatkozóan, és széleskörű
információs kampányt folytattak az engedély nélküli hulladéklerakás eseteinek visszaszorítása
érdekében. Harmadsorban, a városi önkormányzati hatóságok, úttörő módszert alkalmazva, az
utcaseprőket egyéni felelősséggel ruházták fel egy vagy két hulladékgyűjtő hely napi kétszeri
kitisztításáért. Bérezési rendszerükkel ugyancsak ezt az egyéni felelősséget erősítették.

Megfelelő projekt-tervezés és végrehajtás

29. Mi is az a fenntartható környezet-egészségügyi projekt? Sokat írtak már a fenntartható
fejlődés fontosságáról, valamint arról, hogy az hogyan fogja egyre inkább áthatni a környezet-
egészségügyi terület projektjeit a jövőben. A Munkacsoport által használt definíció szerint:
„Az a fejlődés, amely anélkül elégíti ki a jelen igényeit, hogy veszélyeztetné a jövő
nemzedékeinek képességét saját szükségleteik kielégítésére” (9). Mindazonáltal, a
fenntarthatóság nem állandó. A fenntarthatóságnak különböző szintjei vannak, attól függően,
hogy az egyes helyeken milyen forrásokat tudnak folyamatosan biztosítani.
Következésképpen, egy helyi környezet-egészségügyi projekt bármely specifikus témájára
vonatkozóan a lehetséges tevékenységek típusa és az elérhető eredmények minden egyes
helyen különbözőek lesznek. Közvetlen összehasonlításban, két olyan, egyforma projekt
eredményei, amelyek különböző társadalmi és gazdasági környezetben kerülnek kivitelezésre,
nagyon különbözőek lehetnek, ugyanakkor mindkettő fenntartható lehet a saját uralkodó
fejlődési körülményei között.
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30. A sikeres és fenntartható projektekhez észszerű projekt-tervezés szükséges, amely
tisztán meghatározza azt, hogy mit kell elérni és hogyan. Ez magától értetődőnek tűnhet, ám
néhány megfelelő indíttatású projekthez reális projekt struktúra nélkül kezdenek hozzá. Egy
megfelelő terv hiánya tipikusan zűrzavarhoz vezet az egyes partnerek szerepét és felelősségét
illetően, az erőfeszítések egyébként elkerülhető többszörözését, az amúgy is korlátozott
mértékű források nem megfelelő felhasználását, az eredmények határozatlan megítélését
idézheti elő, és legrosszabb esetben a projekt nagyobb valószínűséggel fog eltérni az eredeti
célkitűzéstől a végrehajtás során.

31. Az egyik aranyszabály az egyszerűség. Megfigyelések szerint azok a legsikeresebb
projektek, amelyeknél még az összetett témákat is különálló feladatok kombinációjára
bontották le. Minden egyes feladat egy viszonylag egyszerű témát érint, és az összes feladat
kollektív hatása a teljes projekt hatékonyságának mércéje. A komplex témák kevésbé
összetett feladatokra történő bontása nagyobb valószínűséggel vezet mérhető eredményekhez,
mint az olyan, kevésbé pontosított terv, amely sok, különböző célkitűzés megvalósítását
kísérli meg egy projektfeladatban.

32. Minden projektnek van egy közös „projekt ciklusa”. Ez különböző szintek
meghatározható sorozata, amelyeken keresztül a projekt fejlődik. A projekt-végrehajtók egyes
szintekre nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint másokra, de a következőkben ismertetett ciklus-
lépések állandónak tekinthetők:
(I.) a probléma meghatározása;
(II.) módszerek kidolgozása a probléma kezelésére;
(III.) a megoldás értékelése;
(IV.) pénzügyi és egyéb források előteremtése;
(V.) a területen szükséges fizikai tevékenységek tervezése, programozása, végrehajtása és

ellenőrzése;
(VI.) a munka haladásának monitorozása; és
(VII.) a munka végső eredményének értékelése.

33. A projekt-végrehajtók a projektek összeállításához és irányításához akár tudatosan,
akár anélkül, a menedzsment különböző eszközeit használják fel. A Munkacsoport
megállapítása szerint számos, közösségi, közegészségügyi és nem tervezői háttérrel
rendelkező, jövőbeni projekt-végrehajtó korábban igen csekély gyakorlatra tett szert a
megfelelő projekt-menedzsment területén. Ezért határozat született azoknak a technikáknak a
katalógusba foglalására, amelyek segítik a megfelelő, gyakorlati projekt-végrehajtást,
valamint ezek publikálását és széleskörű terjesztését, amint azt a Harmadik Miniszteri
Konferencia Londonban jóváhagyta.

34. A helyi környezet-egészségügyi végrehajtást szolgáló gyakorlati ötletek könyvét,
amelyet a Munkacsoport kidolgozott, forrásműnek szánták a helyi környezet-egészségügyi
projektek teljesítéséhez. A könyv három fejezetre tagolódik. Az első alapvető filozófiai
témákat taglal, amelyek megvilágítják a környezet-egészségügyi projektek területeit és
tervezését. Különös figyelmet fordít azokra a fejlesztésekre, amelyeket a helyi környezet-
egészségügyi projektek alkalmazhatósága és hosszú távú fenntarthatósága érdekében kell
eszközölni, a szektorok széles köréből bevonva partnereket. Ugyancsak tartalmaz
módszereket a széleskörű társadalmi és közösségi részvétel megteremtésére a környezet-
egészségügyi projektekben. A második fejezet leírja, hogyan lehet elkerülni a nyilvánvalóbb
csapdákat és előre látható problémákat a helyi környezet-egészségügyi projektek tervezésénél.
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A harmadik fejezet pedig részletezi a rendelkezésre álló projekt-menedzsment technikákat.
Hasznos útmutatást ad a projekt-javaslatok kidolgozásához, a „SWOT” elemzés (S:
erősségek, W: gyengeségek, O: lehetőségek és T: veszélyek) és kockázatbecslés
alkalmazásához, a projekt tevékenységek költségeinek beállításához, valamint az előrehaladás
monitorozásához és értékeléséhez. A WHO Európai Régiójából vett esettanulmányok
demonstrálják a főbb pontokat.

35. A környezet-egészségügyi végrehajtás multidiszciplináris módszerét nem szabad
kizárólag az egészségügyi dolgozókra és környezet-egészségügyi szakemberekre korlátozni.
A kormányzatok általában az „egészségügyi szektor” tevékenységeként tartják számon a
környezet-egészségügyi projekteket. Következésképpen, fennáll annak a veszélye, hogy a
LEHAP-ok végrehajtása során csak olyan projektek kerülnek teljesítésre, amelyeket
egészségügyi és környezet-egészségügyi beállítottságú szakemberek határoztak meg és
vezetnek, olyan módszerekkel, amelyekben ők a leginkább otthon érzik magukat.
Mindenesetre, a jó környezet-egészségügy eléréséhez a témák sokkal szélesebb körét kell
átfogni, és a különböző projekteknek előnyös lesz a különböző diszciplínák keveredése. A
projekt-végrehajtóknak kötelezően nyitottnak kell lenniük a nem egészségügyi szektorokból
érkező szakemberek befogadására, és a projekt-végrehajtás megkezdése előtt aktívan
szorgalmazniuk kell e szakemberek részvételét.
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1. számú függelék

A HELYI KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI PROJEKT-VÉGREHAJTÁSI
MUNKACSOPORT HATÁSKÖRE

1. A helyi hatóságokkal és másokkal együttműködve meg kell határozni az általános
környezet-egészségügyi prioritásokat (az egyes országok NEHAP folyamatai során
felállított prioritásokkal összhangban). Következésképpen, fel kell ismerni, és meg kell
érteni azokat a korlátokat és nehézségeket, amelyek országos és regionális szinten
felléphetnek, és amelyek károsan befolyásolják a helyi projektek sikeres végrehajtását.

2. Kritikus szemmel át kell tekinteni az önkormányzatok és helyi közszolgálatok által
korábban alkalmazott különféle irányvonal-kialakítási és döntéshozatali módszereket,
valamint meg kell vizsgálni a LEHAP-ok szerepét a sikeres környezet-egészségügyi
projektek kiválasztásában és végrehajtásában.

3. Meg kell vizsgálni a folyamatban lévő LEHAP kezdeményezéseket, valamint a helyi
közösségek számára rendelkezésre álló külső rendszerek szerepét (például a
környezet-egészségügyi szolgáltatások köre, alapvető lakossági igényeket érintő
közegészségügyi tervezés, a WHO Egészséges Városok projektje, a Helyi
Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Bizottsága és más helyi
kormányzati hálózatok, a WHO Egészségfejlesztési Iskoláinak hálózata, kétoldalú
technikai segítségnyújtás, nem-kormányzati szervezetek hálózata, akadémiai és
szakmai intézetek). A jövőbeni LEHAP-ok fejlesztése érdekében elő kell segíteni a
konszenzust más területek szakembereivel.

4. A helyi önkormányzatoktól esettanulmányokat kell begyűjteni és átvizsgálni, aminek a
segítségével világosabban meghatározhatók a helyi végrehajtási problémák okai,
valamint ezek leküzdésének módszerei, és a tapasztalatokból tanulságok szűrhetők le.

5. Át kell tekinteni azokat a helyzeteket, amikor a helyi környezet-egészségügyi
problémák megoldását elősegítő fejlesztési támogatás hatékonyabb, ha az
önkormányzatokon vagy más testületeken keresztül valósul meg (pl. nem-kormányzati
szervezetek, szövetkezetek, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, polgári
csoportok, pénzügyi közvetítők, speciális érdek- és kultúrcsoportok).
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Jelen dokumentum iránti igényt a WHO 1996-os, az Európai Régió tagállamaiban folytatott

kérdőíves felmérése fogalmazta meg és az Európai Környezet-egészségügyi Bizottság

(EEHC) fogadta el. A tervezést és előkészítést a kormányzatok, helyi hatóságok, nemzetközi

szervezetek, nem-kormányzati szervezetek és a tudomány képviselőiből létrehozott

munkacsoport végezte. A közreműködők listája a dokumentum hátsó borítóján és a

kapcsolódó háttéranyagban (Church, C. & Wilson, N. Kézikönyv a helyi környezetvédelmi és

egészségügyi projektek megvalósításához) található. A munkacsoport két ülést tartott, a

tervezetet külső megfigyelők és az EEHC is véleményezte.
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