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SPOROČILO ZA JAVNOST
Akcija Star papir za novo upanje 2012 uspešno zaključena – zbrali 193 ton papirja, podarili 10.000
evrov
Ljubljana, 18. december 2012 – V ponedeljek, 17. decembra, se je zaključila jesenska akcija
Ekologov brez meja Star papir za novo upanje 2012, v kateri smo prebivalci Slovenije zbrali 193 ton
starega papirja in na ta način Humanitarnemu društvu Adra Slovenija za projekt Napolnimo
Slovenijo s srečnimi otroki podarili 10.000 EUR. Predaja donacije je potekala v Zasebnem vrtcu
Račka v Kopru. V mesecu in pol so mladi iz 112 vzgojno-izobraževalnih ustanov, kolektivi 146
slovenskih podjetij in javnih organizacij ter številni posamezniki zbirali star papir, v nadaljnjo
predelavo pa ga je prevzelo podjetje Dinos.
Organizatorji projekta Ekologi brez meja so odločitev, komu ponuditi pomoč v Sloveniji, tudi letos
prepustili mladim. V sklopu projekta so pripravili nagradni natečaj za najboljši predlog, komisija v
sestavi Petra Matos, predsednica Društva Ekologi brez meja, Kristijan Mlinar, član uprave podjetja
Dinos, in Žiga Mlakar, član plesne skupine The Artifex, pa je izmed 21 prispelih idej izbrala
Humanitarno društvo Adra Slovenija, ki denar namenja projektu Napolnimo Slovenijo s srečnimi
otroki. Društvo Adra Slovenija zbira denar za šolske sklade tistih slovenskih šol, ki jih obiskuje največ
otrok iz socialno ogroženih družin, otrok, ki izhajajo iz družin, v katerih je vladalo nasilje, otrok iz
materinskih domov, varnih hiš in mladinskih domov ter namenja denar tudi za počitnice otrok iz
socialno ogroženih družin.
Predaja donacije je potekala v Zasebnem vrtcu Račka iz Kopra, ki je prejemnika tudi predlagal v
natečaju Komu nameniti sredstva od papirja. Urša Dolinšek, vodja projekta Star papir za novo upanje
2012 je z velikim veseljem predala vrednostni bon v vrednosti 10.000 EUR Maji Ahac, predsednici
Humanitarnega društva Adra Slovenija. Največ starega papirja na število učencev je letos zbral Zavod
za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, kjer je 15 učencev zbralo 2200 kg starega papirja, torej
vsak posameznik okoli 146 kg papirja. Za svoj trud so si več kot zaslužili nastop plesne skupine The
Artifex, ki jim bo popestril enega izmed njihovih dogodkov spomladi 2013. Dogodek predaje bona in s
tem projekt Star papir za novo upanje 2012 pa so s plesnim in pevskim nastopom zaključili otroci iz
zasebnega vrtca Račka iz Kopra, ki so si za svoj trud zaslužili zvezke in posebno priznanje, saj so zbrali
kar 1420 kg papirja in tako v skupni razvrstitvi pristali na odličnem drugem mestu.
Posebna nagrada je pripadla Slovenskim tabornikom v Italiji - Rod modrega vala Trst – Gorica, saj so
se z vsem srcem priključili akciji zbiranja starega papirja in na lokacije Dinosa v mesecu novembru
sami dostavili kar 5230 kg starega papirja. Za nagrado si prislužili izlet v Krško, kjer si bodo ogledali
papirnico Vipap Videm Krško, popoldne pa se bodo zabavali v njeni okolici.

Ob otvoritvenem dogodku so obiskovalci izdelovali ogromno papirnato verigo, v sklad projekta
Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki pa je za vsak izdelan obroček papirnate verige 10 centov
prispeval ljubljanski Citypark. Nastala je 360 metrov dolga veriga, vsak meter so sestavljali 10
obročki, ki so projektu Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki prinesli dodatnih 360 EUR.
Zbiranje papirja tekom celega leta 2013
Organizatorji projekta pozivajo vse ustanove kot tudi posameznike, da lahko tekom celotnega leta
2013 na vse lokacije podjetja Dinos še naprej dostavljajo star papir in ga namenijo Društvu Ekologi
brez meja, ki bo poskrbelo, da bodo sredstva od zbranega papirja prišla v prave roke. Mesečno bodo
sredstva razdeljena na tri dele: v sklad delovanja Društva Ekologi brez meja, v sklad projekta
Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki (torej Humanitarnemu društvu Adra Slovenija) in v sklad
Društva Ela, ki je prejel sredstva od papirja v lanski izvedbi akcije Star papir za novo upanje in s tem
zgradilo šolo, sedaj pa potrebujejo sredstva za obratovanje šole, predvsem za malico za tamkajšnje
otroke (več o tem: http://drustvoela.wordpress.com/2012/12/04/prinesite-smrekico-nasastreha-je-koncana/).
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Organizator: Društvo Ekologi brez meja
Glavni partner: Dinos d.d.
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