Projekt krožnega gospodarstva z dobrodelno noto

Otroci zbrali pol milijona odpadnih plastenk za nov inkubator
V enomesečnem vseslovenskem ozaveščevalno-humanitarnem
ozaveščevalno humanitarnem projektu Jaz, ti mi, za Slovenijo – stara
plastenka za nov inkubator, v katerem je sodelovalo preko 180
180 vrtcev, osnovnih in srednjih šol in
fakultet, so otroci in mladi zbrali neverjetnih 17 ton odpadnih
ih plastenk. Znesek od njihove prodaje – kar
4000 evrov – je danes specializirana družba za ravnanje z odpadno embalažo Unirec kot partner projekta
predala Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj za nakup inkubatorja.
Na slovesnem dogodku so priznanja
nanja in nagrade prejeli tudi mladi ustvarjalci, ki so sodelovali ustvarjalnoustvarjalno
raziskovalnem natečaju ter ustanove, ki so zbrale največjo količino plastenk na učenca. Najboljši dve šoli
sta Osnovna šola Kobilje, na kateri je vsak učenec zbral dobrih 8 kilogramov
kilogramov odpadnih plastenk, ter
Osnovna šola 27. julija Kamnik, ki je zbrala 4,5 kilograma na učenca.
Projekt sta organizirala Društvo Tandem Zagorje in Unirec, specializirana družba za ravnanje z odpadno
embalažo, v sodelovanju s programom Ekošola, Rdečim križem Slovenije in revijo Bogastvo zdravja,
zdravja ob
podpori družbe Dinos in glavnine slovenskih komunalnih podjetij. Častni pokrovitelj projekta je predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.
V projektu je sodelovalo preko 180 slovenskih šol in vrtcev, vabljene pa so bile tudi druge ustanove,
podjetja, obrtniki, posamezniki in gospodinjstva. Organizirano zbiranje
zb ranje odpadnih plastenk po vzgojnovzgojno
izobraževalnih ustanovah se je začelo 22. marca, na mednarodni dan voda, in se končalo 22. aprila na
mednarodni dan Zemlje.. S projektom želijo organizatorji ozaveščati mlade o možnostih recikliranja
odpadnih plastenk in opozoriti na pomen zapiranja snovnih tokov kot enega temeljnih načinov ohranjanja
naravnih virov v prihodnje.
Zbiranje, ustvarjanje in raziskovanje
Otroci in mladi so lahko sodelovali na dva načina: z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadnih plastenk
PET v svojih ustanovah
h ter s svojimi izdelki v nagradnem ustvarjalno-raziskovalnem
ustvarjalno
natečaju o nastajanju,
zbiranju,
ju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk PET. Izdelki so bili objavljeni na FB profilu akcije Jaz, Ti,
Mi za Slovenijo, kjer so do 22. aprila zbirali všečke.
Odpadne plastenke so se zbirale tudi v Dinosovih zbirnih centrih po vsej Sloveniji,, dodatna finančna
sredstva za sofinanciranje nakupa inkubatorja v kranjski porodnišnici pa tudi z SMS sporočili prek Rdečega
križa Slovenije. Na ta način je bilo zbranih dodatnih 125 evrov.
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Zapiranje snovnih tokov
Zapiranje snovnih tokov ali t. i. krožno
krožno gospodarstvo je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih
letih, saj naša poraba kar dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za uresničevanje krožnega
gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo,
kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. To pomeni, da iz odpadka
nastane nova surovina za nov izdelek.
Na Unirecu, ki je bil kot specializirana družba za ravnanje z odpadno embalažo partner projekta Jaz, ti, mi za
Slovenijo – stara plastenka za nov inkubator, pravijo: »Prvi primer tovrstnega naprednega zapiranja snovnih
tokov v Sloveniji, kjer iz odpadne embalaže nastane nova, reciklirana embalaža za enak namen, je projekt
Plastenka za plastenko. Izvajamo jo v DROE Unirec v tesnem sodelovanju s partnerskimi podjetji Gastro Pet
in Fructal.. Kar polovica plastenke je izdelana iz slovenskih recikliranih plastenk, s tem pa se je njen ogljični
odtis zmanjšal za 60 odstotkov.
u Jaz, ti, mi za Slovenijo –
Tako se bodo predelale tudi odpadne plastenke PET, ki so bile zbrane v projektu
stara plastenka za nov inkubator.. A ta projekt presega klasične zbiralne akcije, saj z njo ozaveščamo in
opozarjamo na celoten krogotok ravnanja z odpadno embalažo in na možnosti njene predelave.«

Jaz, ti, mi za Slovenijo letos drugič
Projekt Jaz, ti, mi za Slovenijo je iniciativa, namenjena povezovanju posameznikov, društev, organizacij ter
podjetij, ki sta jim blizu zdravje in zdrav način življenja ter želijo biti prijazni do okolja. V letošnjem šolskem
letu akcija poteka drugič. Lani
ani so zbirali odpadne pločevinke, sredstva pa namenili porodnišnici v Trbovljah,
kjer je nov inkubator že v uporabi. Jelena Jerin, predsednica Društva Tandem: »Ponosni
Ponosni smo, da smo že v
lanskem
anskem šolskem letu pritegnili več kot 40 šol in drugih, ki jim ni vseeno. Letos pa se nam je pridružilo preko
180 vzgojno-izobraževalnih
izobraževalnih ustanov. Tako velika udeležba dokazuje, da vedno več ljudi prepoznava enega
temeljnih ciljev naše akcije – povečati zavedanje,
zavedanje, kako s pravilnim ravnanjem z odpadno embalažo vplivamo
na okolje in svet okoli nas. Sočasno pa otroci pridobivajo izkušnje in spoznajo pomen humanitarnega
delovanja ter pomoči sočloveku. Tudi s tako majhnimi koraki, kot je zbiranje odpadnih plastenk.«
Benko Plastenko
Gre za poučno zgodbico za otroke, ki spremlja akcijo Jaz, Ti, Mi za Slovenijo. Avtor zgodbice je mag. Uroš
Drnovšek, prof. razrednega pouka na OŠ Tone Okrogar v Zagorju ob Savi:
Savi »Benko
Benko Plastenko je pomotoma
zašel na travnik, kamor ga je odnesel veter. Po klepetu z ivanjščico, deteljo in sovo
sovo poišče svoje novo
bivališče ...« Celotna prigoda je objavljena na spletni strani revije Bogastvo zdravja.
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Nekaj poudarkov:
Projekt sestavlja več sklopov:
• Tekmovanje vzgojno-izobraževalnih
izobraževalnih ustanov v zbiranju odpadnih plastenk
• Nagradni ustvarjalni in raziskovalni natečaj v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah
• Zbiranje odpadnih plastenk v drugih organizacijah
• Zbiranje sredstev s sporočili SMS
Namen:
Častni pokrovitelj projekta:
Ambasadorki projekta:
Glavna nagrada:
Zbiranje:
SMS glasovanje:

za sofinanciranje nakupa inkubatorja v Bolnišnici za ginekologijo in
porodništvo Kranj
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije
Nataša Bešter in Mojca Mavec
Talna poslikava, ki jo podarja podjetje Eko igrala, d.o.o.
Zmagovalec prejme tudi prehodni pokal
22. marec do 22. april - zbirajo se samo plastenke PET (pijača in mleko)
1919 s ključno besedo INKUBATOR5

Plastenka za plastenko – primer zapiranja snovnih tokov
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